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Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

MF SR 2012

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho
orgánu účtovnej
jednotky:

o. z.
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a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

Dlhodobý nehmotný majetok





b
r. 002 + r. 009 + r. 021

001

r. 003 až r. 008

002





Bezprostredne
predchádzajúce

  

 

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

1HKPRWQpYêVOHGN\]YêYRMRYHMDREGREQHMþLQQRVWL

 $Ò
6RIWYpU $Ò



2FHQLWHĐQpSUiYD $Ò



2VWDWQêGOKRGREêQHKPRWQêPDMHWRN   
$Ò



2EVWDUDQLHGOKRGREpKRQHKPRWQpKRPDMHWNX 



3RVN\WQXWpSUHGGDYN\QDGOKRGREêQHKPRWQêPDMHWRN 
$Ò



2. Dlhodobý hmotný majetok

3.

r. 010 až r. 020

009

3R]HPN\ 



8PHOHFNpGLHODD]ELHUN\ 



6WDYE\ $Ò



6DPRVWDWQpKQXWHĐQpYHFLDV~ERU\KQXWHĐQêFKYHFt
 $Ò



'RSUDYQpSURVWULHGN\ $Ò



3HVWRYDWHĐVNpFHON\WUYDOêFKSRUDVWRY $Ò



=iNODGQpVWiGRDĢDåQp]YLHUDWi $Ò



'UREQêGOKRGREêKPRWQêPDMHWRN $Ò



2VWDWQêGOKRGREêKPRWQêPDMHWRN $Ò



2EVWDUDQLHGOKRGREpKRKPRWQpKRPDMHWNX 



3RVN\WQXWpSUHGGDYN\QDGOKRGREêKPRWQêPDMHWRN 
$Ò



     

021

3RGLHORYpFHQQpSDSLHUHDSRGLHO\YREFKRGQêFKVSRORþQRVWLDFK

YRYOiGDQHMRVREH $Ò
3RGLHORYpFHQQpSDSLHUHDSRGLHO\YREFKRGQêFKVSRORþQRVWLDFK

VSRGVWDWQêPYSO\YRP $Ò
'OKRYpFHQQpSDSLHUHGUåDQpGRVSODWQRVWL $Ò



3{åLþN\SRGQLNRPYVNXSLQHDRVWDWQpS{åLþN\  

$Ò
2VWDWQêGOKRGREêILQDQþQêPDMHWRN $Ò 



2EVWDUDQLHGOKRGREpKRILQDQþQpKRPDMHWNX $Ò



3RVN\WQXWpSUHGGDYN\QDGOKRGREêILQDQþQêPDMHWRN 

$Ò
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Zásoby

Bezprostredne
predchádzajúce

  

 

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

a

b

1

2

3

4

029

125988,73

125988,73

63802,12

50161,78

50161,78

3218,00

49734,42

49734,42

3218,00

r. 031 až r. 036

030


1HGRNRQþHQiYêUREDDSRORWRYDU\YODVWQHMYêURE\  




9êUREN\ 



=YLHUDWi 



7RYDU  



3RVN\WQXWpSUHYiG]NRYpSUHGGDYN\QD]iVRE\ $Ò
$Ò



 ! "#$%

037

3RKĐDGiYN\]REFKRGQpKRVW\NX $ÒDå$Ò $Ò



2VWDWQpSRKĐDGiYN\ $Ò$Ò



3RKĐDGiYN\YRþL~þDVWQtNRP]GUXåHQt $Ò$Ò



,QpSRKĐDGiYN\ $Ò$Ò$Ò$Ò 
$Ò



3. &! 





0DWHULiO  

2.  



Strana aktív

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.



 ! "$#'

042

3RKĐDGiYN\]REFKRGQpKRVW\NX $ÒDå$Ò $Ò



2VWDWQpSRKĐDGiYN\ $Ò$Ò



=~þWRYDQLHVR6RFLiOQRXSRLVĢRYĖRXD]GUDYRWQêPLSRLVĢRYĖDPL


'DĖRYpSRKĐDGiYN\ Då 



3RKĐDGiYN\]G{YRGXILQDQþQêFKY]ĢDKRYNãWiWQHPXUR]SRþWXD

UR]SRþWRP~]HPQHMVDPRVSUiY\ 
3RKĐDGiYN\YRþL~þDVWQtNRP]GUXåHQt $Ò$Ò



6SRMRYDFt~þHWSUL]GUXåHQt $Ò



,QpSRKĐDGiYN\ $Ò$Ò$Ò$Ò $Ò 
4. (  

"'')

427,36



427,36

051

75826,95

75826,95

3RNODGQLFD 



1870,00

1870,00

%DQNRYp~þW\ $Ò



73956,95

73956,95

60584,12

60584,12

%DQNRYp~þW\VGRERXYLD]DQRVWLGOKãRXDNRMHGHQURN $Ò 
.UiWNRGREêILQDQþQêPDMHWRN  
$Ò



2EVWDUDQLHNUiWNRGREpKRILQDQþQpKRPDMHWNX $Ò



*,-/:;<=:>?@CFGHF/I:?Q''R

057

1467,58

1467,58

19512,02

1. 1iNODG\EXG~FLFKREGREt 



1467,58

1467,58

5126,73

3UtMP\EXG~FLFKREGREt 



MAJETOK SPOLU

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

14385,29

127456,31

127456,31

83314,14
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D
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. H ]  ")#)^
=iNODGQpLPDQLH 
3HĖDåQpIRQG\WYRUHQpSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX 
)RQGUHSURGXNFLH 
2FHĖRYDFLHUR]GLHO\]SUHFHQHQLDPDMHWNXD]iYl]NRY 

4 2 4 1 8 2 3 2  6,'
 
obdobie

E



061

17 317,93



Bezprostredne
 V! WV
obdobie

68 674,28

062





2FHĖRYDFLHUR]GLHO\]SUHFHQHQLDNDSLWiORYêFK~þDVWtQ 

2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
068
5H]HUYQêIRQG 

)RQG\WYRUHQp]R]LVNX 

2VWDWQpIRQG\ 

 1HY\VSRULDGDQêYêVOHGRNKRVSRGiUHQLDPLQXOêFKURNRY
072
17 317,93

4. ;` ` ! W
  )fg)q
073
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

17 317,93
51 356,35

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

16 554,03

12 008,87

1. Rezervy

075

1 944,12

591,10

r. 076 až r. 078

5H]HUY\]iNRQQp $Ò



2VWDWQpUH]HUY\ $Ò



.UiWNRGREpUH]HUY\ $Ò$Ò



1 944,12

591,10

079

763,53
763,53

176,28
176,28

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

=iYl]N\]RVRFLiOQHKRIRQGX 



9\GDQpGOKRSLV\ 



=iYl]N\]QiMPX $Ò



'OKRGREpSULMDWpSUHGGDYN\ 



'OKRGREpQHY\IDNWXURYDQpGRGiYN\ 



'OKRGREp]PHQN\QD~KUDGX 



2VWDWQpGOKRGREp]iYl]N\ $Ò$Ò



3. . UiWNRGREp]iYl]N\UDåU

087

13 846,38

11 241,49



571,91

4 600,00

=iYl]N\YRþL]DPHVWQDQFRP 

=~þWRYDQLHVR6RFLiOQRXSRLVĢRYĖRXD]GUDYRWQêPLSRLVĢRYĖDPL


'DĖRYp]iYl]N\ Då


7 415,49

3 791,93

4 706,36

2 263,75

1 152,62

585,81

93 584,35

2 630,99

=iYl]N\]REFKRGQpKRVW\NX Då RNUHP



=iYl]N\]G{YRGXILQDQþQêFKY]ĢDKRYNãWiWQHPXUR]SRþWXD

UR]SRþWRP~]HPQHMVDPRVSUiY\ 
=iYl]N\]XStVDQêFKQHVSODWHQêFKFHQQêFKSDSLHURYDYNODGRY


=iYl]N\YRþL~þDVWQtNRP]GUXåHQt 

6SRMRYDFt~þHWSUL]GUXåHQt 

2VWDWQp]iYl]N\ $Ò$Ò$Ò
4.    V{"R%



'OKRGREpEDQNRYp~YHU\ $Ò



%HåQpEDQNRYp~YHU\ $Ò



3ULMDWpNUiWNRGREpILQDQþQpYêSRPRFL 



097

*,-/:;<=:>?@CFGHF/I:?Q%%#
1. 9êGDYN\EXG~FLFKREGREt 

101

9êQRV\EXG~FLFKREGREt 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101



93 584,35

2 630,99

104

127 456,31

83 314,14
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
31.12.2017
(v eurách)
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3
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A w a r
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o
o
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r
d
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S l

s
o

v

o

,

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

MF SR 2012

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho
orgánu účtovnej
jednotky:

o. z.

,ý26,'
4 2 4 1 8 2 3 2 

9êND]]LVNRYDVWUiW Úč NUJ

ýtVOR
~þWX

1iNODG\

ýtVOR
ULDGNX

D

E

F

 6SRWUHEDPDWHULiOX



 6SRWUHEDHQHUJLH



 3UHGDQêWRYDU



 2SUDY\DXGUåLDYDQLH



 &HVWRYQp
 1iNODG\QDUHSUH]HQWiFLX

ýLQQRVĢ
+ODYQi
QH]GDĖRYDQi


=GDĖRYDQi


6SROX

%H]SURVWUHGQH
SUHGFKiG]DM~FH
~þWRYQpREGRELH





9 323,13

9 323,13

8 214,03



4 943,36

4 943,36

3 086,35



8 774,94

8 774,94

2 787,57

 2VWDWQpVOXåE\



30 453,74

30 453,74

26 208,59

 0]GRYpQiNODG\
=iNRQQpVRFLiOQHSRLVWHQLHD]GUDYRWQp

SRLVWHQLH



111 516,87

111 516,87

56 969,80



39 072,77

39 072,77

19 886,41

 2VWDWQpVRFLiOQHSRLVWHQLH



 =iNRQQpVRFLiOQHQiNODG\



3 111,75

3 111,75

 2VWDWQpVRFLiOQHQiNODG\



15,80

15,80

 'DĖ]PRWRURYêFKYR]LGLHO



 'DĖ]QHKQXWHĐQRVWt



 2VWDWQpGDQHDSRSODWN\



60,68

60,68

111,26

 =POXYQpSRNXW\DSHQiOH



343,25

343,25

47,66

 2VWDWQpSRNXW\DSHQiOH



 2GStVDQLHSRKĐDGiYN\



 ÒURN\



 .XU]RYpVWUDW\



 'DU\



 2VRELWQpQiNODG\



 0DQNiDãNRG\



 ,QpRVWDWQpQiNODG\
2GSLV\GOKRGREpKRQHKPRWQpKRPDMHWNXD
 GOKRGREpKRKPRWQpKRPDMHWNX





 3UHGDQpFHQQpSDSLHUH



 3UHGDQêPDWHULiO



 1iNODG\QDNUiWNRGREêILQDQþQêPDMHWRN



 7YRUEDIRQGRY



 1iNODG\QDSUHFHQHQLHFHQQêFKSDSLHURY



 7YRUEDD]~þWRYDQLHRSUDYQêFKSRORåLHN



 3RVN\WQXWpSUtVSHYN\I\]LFNêPRVREiP


3RVN\WQXWpSUtVSHYN\]SRGLHOX]DSODWHQHM
GDQH

435,00
510,83

510,83

411,14

4,00

4,00

4,00

38 682,16

38 682,16

246 813,28

246 813,28



=RVWDWNRYiFHQDSUHGDQpKRGOKRGREpKR
 QHKPRWQpKRPDMHWNXDGOKRGREpKR
KPRWQpKRPDMHWNX

3RVN\WQXWpSUtVSHYN\RUJDQL]DþQêP

]ORåNiP
3RVN\WQXWpSUtVSHYN\LQêP~þWRYQêP

MHGQRWNiP

1 571,30






 3RVN\WQXWpSUtVSHYN\]YHUHMQHM]ELHUN\



ÒþWRYiWULHGDVSROXUDåU



119 733,11
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9êND]]LVNRYDVWUiW Úč NUJ
ýtVOR
~þWX

9êQRV\

ýtVOR
ULDGNX

D
E
 7UåE\]DYODVWQpYêUREN\

F


 7UåE\]SUHGDMDVOXåLHE



 7UåE\]DSUHGDQêWRYDU



 =PHQDVWDYX]iVREQHGRNRQþHQHMYêURE\



 =PHQDVWDYX]iVRESRORWRYDURY



 =PHQDVWDYX]iVREYêURENRY



 =PHQDVWDYX]iVRE]YLHUDW



 $NWLYiFLDPDWHULiOXDWRYDUX



 $NWLYiFLDYQ~WURRUJDQL]DþQêFKVOXåLHE



 $NWLYiFLDGOKRGREpKRQHKPRWQpKRPDMHWNX



 $NWLYiFLDGOKRGREpKRKPRWQpKRPDMHWNX



 =POXYQpSRNXW\DSHQiOH



 2VWDWQpSRNXW\DSHQiOH



 3ODWE\]DRGStVDQpSRKĐDGiYN\



 ÒURN\



 .XU]RYp]LVN\



 3ULMDWpGDU\



 2VRELWQpYêQRV\



 =iNRQQpSRSODWN\



 ,QpRVWDWQpYêQRV\
7UåE\]SUHGDMDGOKRGREpKRQHKPRWQpKR

PDMHWNXDGOKRGREpKRKPRWQpKRPDMHWNX



 9êQRV\]GOKRGREpKRILQDQþQpKRPDMHWNX



7UåE\]SUHGDMDFHQQêFKSDSLHURYD
SRGLHORY





ýLQQRVĢ
+ODYQi
QH]GDĖRYDQi

=GDĖRYDQi

6SROX

%H]SURVWUHGQH
SUHGFKiG]DM~FH
~þWRYQpREGRELH









99,58

99,58



 7UåE\]SUHGDMDPDWHULiOX
9êQRV\]NUiWNRGREpKRILQDQþQpKR

PDMHWNX
 9êQRV\]SRXåLWLDIRQGX



 9êQRV\]SUHFHQHQLDFHQQêFKSDSLHURY



 9êQRV\]QiMPXPDMHWNX



 3ULMDWpSUtVSHYN\RGRUJDQL]DþQêFK]ORåLHN



 3ULMDWpSUtVSHYN\RGLQêFKRUJDQL]iFLt



176 633,20

 3ULMDWpSUtVSHYN\RGI\]LFNêFKRV{E



68 987,81

176 633,20
68 987,81

 3ULMDWpþOHQVNpSUtVSHYN\





1 092,69

1 092,69

246 813,28

246 813,28



 3UtVSHYN\]SRGLHOX]DSODWHQHMGDQH



 3ULMDWpSUtVSHYN\]YHUHMQêFK]ELHURN



 'RWiFLH



ÒþWRYiWULHGDVSROXUDåU
9êVOHGRNKRVSRGiUHQLDSUHG]GDQHQtP
UU
 'DĖ]SUtMPRY
 'RGDWRþQpRGYRG\GDQH]SUtMPRY
9êVOHGRNKRVSRGiUHQLDSR]GDQHQt
U UU    

2,85
85 035,06




76 752,30
9 299,25

171 089,46
51 356,35





51 356,35
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 /SID

Čl. I.
Všeobecné údaje

Názov a sídlo záujmového združenia:
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.
Štúrova 3
811 02 Bratislava
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. (ďalej len “DOFE SK” alebo “združenie”) je
zapísaná v registri organizácií podľa § 21 ods. 2 Zákona č.540/2001 Z. z. na Štatistickom úrade Slovenskej
republiky pod identifikačným číslom 42418232.
Združenie vzniklo dňa 26.03.2015.
Členovia orgánov združenia:
Snem:
Branislav Kleskeň
Marián Zachar
Jiří Zrůst
Správna rada:
Branislav Kleskeň
Michal Liday (od 23.8.2017)
Pavel Trenka (do 23.8.2017)
Jiří Zrůst
Riaditeľ:
Marián Zachar
Dozorná rada:
Peter Irikovský
Peter Čerešník
Michal Liday (do 23.8.2017)
Ivan Peschl
Pavel Trenka (od 23.8.2017)
Hlavnými činnosťami združenia sú:
Cieľom združenia je podpora a rozvoj činností v oblasti vzdelávania, výskumných služieb /aktivít, výchovy,
telesnej kultúry, dobrovoľníctva, spoločenskej zodpovednosti, zamestnanosti.
Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.

1

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 /SID

Priemerný počet zamestnancov
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov vo fyzických osobách v pracovnom pomere v roku 2017 bol 7
- z toho priemerný prepočítaný počet riadiacich zamestnancov bol 1.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov vo fyzických osobách v pracovnom pomere v roku 2016 bol
3,68 - z toho priemerný prepočítaný počet riadiacich zamestnancov bol 1.
Organizácia zabezpečuje svoju činnosť aj prácami vykonávanými na základe dohôd.
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie
7
1
0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
3,68
1
0

604

300

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka združenia k 31. 12. 2017 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti
v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a s postupmi účtovania pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.
Účtovníctvo je vedené v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovníctvo združenie vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich
platenia.
Na ťarchu účtu 562 – Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám účtuje združenie poskytnuté
príspevky súvzťažne s účtom 325 – Ostatné záväzky.
Na ťarchu účtu 565 – Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane účtuje združenie v prospech účtu 325
– Ostatné záväzky.
Na účte 662 – Príspevky od právnických osôb sa účtujú prijaté finančné príspevky od právnických ako dar
so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zostatok nespotrebovaná časť daru, ktorá bude
použitá v nasledujúcich obdobiach, účtuje na ťarchu účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb
a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V nasledujúcom účtovnom období sa suma použitého
daru účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od
právnických osôb vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním daru.
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V prospech účtu 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtujú prijaté finančné príspevky so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo na ťarchu účtu 211 – Pokladnica. Prijaté
príspevky od fyzických osôb, ktoré neboli použité v bežnom účtovnom období, sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, účtujú v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a na ťarchu účtu 663 –
Príspevky od fyzických osôb.
Združenie je príjemcom podielu zaplatenej dane. Na účte 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane
príspevok od právnických osôb a fyzických osôb účtuje podľa § 50 Zákona č. 595/2003 so súvzťažným
zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zostatok
príspevku zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom účtovnom období,
účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a na ťarchu účtu 665.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v eurách na dve desatinné miesta, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
Združenie aplikovalo účtovné metódy konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Opravy chýb predchádzajúcich účtovných období
Peňažné príspevky a peňažné dary prijaté v roku 2016
Združenie počas roka 2016 prijalo od právnických a fyzických osôb peňažné príspevky a peňažné dary,
ktoré zaúčtovalo a vykázalo vo Výkaze ziskov a strát za rok 2016 na účte 646 v sume 85 035 eur (riadok
055).
Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (“Postupy účtovania“) sa
v prospech účtu:
-

646 – Prijaté dary účtujú hlavne nepeňažné dary prijaté účtovnou jednotkou;

-

662 - Prijaté príspevky od právnických osôb účtujú okrem iného prijaté finančné príspevky alebo
prijaté finančné prostriedky ako dar;

-

663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb účtujú prijaté finančné príspevky alebo nárok na finančné
príspevky od fyzických osôb.

Na základe uvedeného mali byť peňažné príspevky a peňažné dary prijaté od právnických a fyzických
osôb vo Výkaze ziskov a strát za rok 2016 vykázané na riadku 068 (účet 662) v sume 35 000 eur a na
riadku 069 (účet 663) v sume 50 035 eur.
Túto chybu Združenie identifikovalo po schválení účtovnej závierky za rok 2016 a v zmysle Zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (“Zákon o účtovníctve”) ju nie je možné opraviť
v roku 2016. Úprava v roku 2017 je popísaná nižšie v časti Oprava výsledku hospodárenia za rok 2016.
Oprava výsledku hospodárenia za rok 2016
Za účtovné obdobie roka 2016 Združenie vykázalo zisk v sume 51 356 eur.
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V zmysle Postupov účtovania platných od 1. januára 2016 a účtovných zásad a účtovných metód
Združenia mali byť prijaté príspevky od právnických a fyzických osôb, ktoré neboli použité v bežnom
účtovnom období, zaúčtované v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a na ťarchu účtu 662 Prijaté príspevky od právnických osôb a na ťarchu účtu 663 – Príspevky od fyzických osôb.
Po zohľadnení chyby popísanej v časti Prijaté peňažné príspevky a peňažné dary prijaté v roku 2016,
Združenie nesprávne vykázalo nasledovné položky v Súvahe a Výkaze ziskov a strát za rok 2016:
- Výkaz ziskov a strát, riadok 068 (účet 662) sumu vyššiu o 33 545 eur;
- Výkaz ziskov a strát, riadok 069 (účet 663) sumu vyššiu o 17 811 eur;
- Výkaz ziskov a strát, Výsledok hospodárenia pred zdanením, riadok 075 sumu vyššiu o 51 356 eur;
- Výkaz ziskov a strát, Výsledok hospodárenia po zdanení, riadok 078 sumu vyššiu o 51 356 eur;
- Súvaha, Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, riadok 073 sumu vyššiu o 51 356 eur;
- Súvaha, Vlastné zdroje krytia majetku spolu, riadok 061 sumu vyššiu o 51 356 eur;
- Súvaha, Výnosy budúcich období účet 384, riadok 103 sumu nižšiu o 51 356 eur; a
- Súvaha, Časové rozlíšenie spolu, riadok 101 sumu nižšiu o 51 356 eur.
Túto chybu Združenie identifikovalo po schválení účtovnej závierky za rok 2016 a v zmysle Zákona o
účtovníctve ju nie je možné opraviť v roku 2016.
Podľa Postupov účtovania sa opravy významných chýb nákladov a opravy významných chýb výnosov
minulých účtovných období účtujú na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Na základe toho Združenie v roku 2017 opravilo významnú chybu účtovným zápisom na ťarchu účtu 428
– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich
období v sume 51 356 eur.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Združenie neobstarávalo dlhodobí nehmotný majetok..
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Združenie nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Združenie nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Združenie nevlastní dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou.
dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Združenie nevlastní dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Združenie nevlastní dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
dlhodobý finančný majetok
Združenie nevlastní dlhodobý finančný majetok.
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Združenie nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
zásoby obstarané iným spôsobom
Združenie nemá zásoby vytvorené iným spôsobom.
pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára
k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, ocenené v menovitej
hodnote, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.
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náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.
rezervy, dlhopisy, pôžičky a úvery
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť združenia, ktorá vznikla z minulých udalostí
a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým
časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej
povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným
zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej
časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Združenie neúčtovala v roku 2016 a 2017 o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Nepoužité dary a príspevky
v roku 2017 sú ku koncu roka zaúčtované vo výnosoch budúcich období, tak ako je detailne opísané
vyššie.
deriváty
Združenie nevlastní deriváty.
majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Združenie nevlastní deriváty.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku
a dlhodobého nehmotného majetku
Združenie nevlastní dlhodobý hmotný majetok, ktorý by sa mal odpisovať.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii
a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka
na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka nemala
počas účtovného vykazovaného obdobia.
(2) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – neboli realizované.
(3) Účtovná jednotka účtovala ako krátkodobý finančný majetok stravné kupóny v pokladnici a peniaze na
bankových účtoch.
Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
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Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
0
1 870
73 957

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
0
0
60 584

0
75 827

0
60 584

(4) Zásoby účtuje účtovná jednotka spôsobom B.
(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú
činnosť a podnikateľskú činnosť:
Prehľad krátkodobých pohľadávok
Druh pohľadávky
Dobrovoľné členské príspevky
Iné pohľadávky
Spolu pohľadávky riadok č. 042

Do lehoty splatnosti
Do lehoty splatnosti

49 734
428
50 162

Tabuľka k čl. III ods. 8 opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení
na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť
Druh pohľadávok
Ostatné pohľadávky – z darovacích zmlúv
Pohľadávky spolu

Pohľadávky za
hlavnú činnosť
164
164

Pohľadávky za
podnikateľskú činnosť
-

(6) Opravné položky k pohľadávkam neboli účtované.
(7) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - viď tabuľka.
(8) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období:
Náklady budúcich období
Náklady budúcich období
Licencia Bitrix24 Cloud Standard
Poistenie zodpovednosti za škodu
Dodatkové poistenie zodpovednosti za škodu
Prenájom priestorov
Príjmy budúcich období
Členské príspevky
riadok č.057

303
336
29
800
0
1 468

(9) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
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a) Účtovná jednotka tvorila, čerpala a rozpúšťala rezervy na nevyčerpané dovolenky.
b) Udaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa
začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov:
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
v nasledujúcom prehľade:

EUR
Záväzky z neuhradených faktúr do doby splatnosti
Záväzky z neuhradených faktúr po dobe splatnosti do 30 dní
Záväzky z neuhradených faktúr po dobe splatnosti od 90 dní do 180 dní
Záväzky z neuhradených faktúr po dobe splatnosti od 180 dní do 360 dní
Spolu krátkodobé záväzky účet 321
BA Záväzky - prenájom priestorov účet 325
Nevyfakturované dodávky účet 326
Spolu krátkodobé záväzky účet 324-326
Spolu krátkodobé záväzky riadok č. 088

482
0
0
0
482
90
90
572

31. 12. 2017
EUR
Záväzok - voči zamestnancom č.089
Záväzok - voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam č.090
Záväzok - daň z príjmu riadok č.091
Spolu krátkodobé záväzky účet 331,333,336,341-345,379

7 415
4 706
1 153
13 274

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy - viď.
tabuľka.
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu
počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia - viď. tabuľka.
f) Účtovná jednotka nemala v účtovnom období bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období:
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Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Položky výnosov budúcich období
Členské príspevky a granty

Stav k
1.1.2017
2 631

Prírastky
337 666

Stav k
31.12.2017
93 584

Úbytky
246 713

(10) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na:
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku - nemala účtovná jednotka
v účtovnom období
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie- nemala
v účtovnom období

účtovná jednotka

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu – príspevky od FO a PO
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane – združenie neeviduje zostatok časti podielu
zaplatenej dane
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane - nemala účtovná
jednotka v účtovnom období

(11)Účtovná jednotka nemala v účtovnom období majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
•

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa
jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej
jednotky:

Výnosy v rámci hlavnej činnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Kurzové zisky riadok č. 54
Príspevky od organizácií riadok č. 68
Príspevkyy od FO riadok č.69
Príspevky z podielu zaplatenej dane riadok č. 71
Spolu riadok č. 74 stĺpec 1

31.12.2017
EUR
100
176 633
68 987
1 093
246 813

Združenie nemalo v rámci podnikateľskej činnosti v roku 2017 žiadne výnosy.
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
1.

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky
a prípadné ďalšie položky:
Účtovná jednotka neeviduje žiadny prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy, odpísané
pohľadávky a ani iné podsúvahové položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie

1.

Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku
minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky:
Združenie nevlastní takýto majetok.

2.

Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk,
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:
Združeniu nevyplývajú žiadne pasíva z vyššie uvedených dôvodov.

3.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe
Žiadne takéto položky účtovná jednotka neeviduje.

4.

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej
jednotky
Účtovná jednotka nemá v správe žiadne kultúrne pamiatky.
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

5.

IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 /SID

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej
závierke za rok 2017.
Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
50 162
0
50 162

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
3 218
0
3 218

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného
majetku
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Spolu

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

17 318
51 356

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

17 318
-51 356
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IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 /SID

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa 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
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

51 356

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy
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

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Použitie
rezerv

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba
rezerv

591

2 121

768

0

1 944

591

2 121

768

0

1 944

591

2 121

768

0

1 944
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IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 /SID

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
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

Stav na konci
bežného
bezprostredne
účtovného
predchádzajúceho
obdobia
účtovného obdobia
0
0
13 846
13 846

11 241
11 241

764
0
764
14 610

176
0
176
11 417

Bežné účtovné
obdobie
176
587

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
94
279

0
763

197
176

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných
výpomociach
Združenie nemá žiadne bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.
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IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 /SID

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období
z dôvodu
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 – darov od FO a od PO
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného
zo sponzorského

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúc
eho účtovného
obdobia

2 631

Prírastky

Úbytky

336 573
1 092

245 620
1 092

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

93 584

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Združenie neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Tabuľka k čl. IV ods. 4 opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Bankové úroky

Bežné
účtovné
obdobie
-

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
-

Tabuľka k čl. IV ods. 5 opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

Bežné
účtovné
obdobie
36 682

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
-
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Prehľad nákladov na ostatné služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Náklady
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Náklady na prenájom - kancelária
Účtovnícke služby
Ostatné služby – kurzy a školenia
Telekomunikačné služby
Náklady na prenájom – iné
IT služby
Vstupné poplatky
Poštovné
Prekladateľské služby
Dropbox
Youtube kampaň
Ostatné
Spolu

Bežné účtovné obdobie
4 943
8 775
8 646
1 188
4 750
2 024
3 389
2 777
1 562
570
180
688
0
4 679
44 171

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
3 086
2 787
5 243
1 788
1 810
1 107
3 688
1 942
3 041
112
160
0
1 260
6 057
32 081

Prehľad prijatých príspevkov a podielov zo zaplatenej dane v roku 2017:

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od zamestnancov
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
SPOLU

Prevod
01.01.2017
z účtu 384
1 892
739
2 631

Prírastky
242 041

Použitie
v roku 2017
176 633

Prevod na
účet 384
67 300

94 533
1 092
337 666

68 988
1 092
246 713

26 284
93 584

Prijaté príspevky od iných organizácií, ktoré sa nespotrebovali v roku 2017, boli k 31.12.2017 preúčtované
na účet 384 – Výnosy budúcich období. Tieto príspevky sa použijú v nasledujúcich účtovných obdobiach.
Tabuľka k čl. IV ods. 7 opis a suma významných položiek finančných nákladov

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka

Bežné účtovné obdobie
-

Bezprostredne predch. účtovné
obdobie
-

-

-

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

Suma
1,20
1,20
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Finance YTD Q4 2017

Yearly targets report
status

2017

no. of participants

2203

88%

2500
160

YEARLY

REVENUES
YTD €

Q4

TARGETS

YTD

265 755 €

no. of Award Units

152

95%

YTD budget

257 426,00

no. of Award Leaders

439

132%

% of BA + top sutdents

24%

15%
50%
50%

%

YTD detail

World Fellowships
International grants
National or regional grants
Donations
Membership fees
Sales of DofE material
Other revenues

8 768 €
- €
- €
185 480 €
70 359 €
- €
1 149 €

3%
0%
0%
70%
26%
0%
0%

completion rate

TBD

continuation rate

TBD

% of part. With 0 acitivity

3%

net promoter score

48

goal

333

15%
70

AL after 1 year

Award Units

award units licenced
leaders and assessors

World Fellowships
0%
0%
3%
0%

Type of organisation

International grants

27%

National or regional grants

21,43%

vocational schools

5,18%

Other schools

N/A

NGO + centres

7,77%

Universities

2,33%

Special care

N/A

Membership fees

54
31
25
39
1
2

Participants
Q4

Sales of DofE material

70%

604

% market

int. Schools + gymnazium

Donations

152

enroled participants total
awarded PAX total
PAX as % of eligible youth

Other revenues

2203
521
0,32%

Level of Award

actual comment:
More in financial report for December 2017

SILVER

GOLD

EXPEDITURES

83
0

YTD €

YTD

223 990 €

YTD budget 2016

251 201,55

General
Quality and Growth of the programme
Communication and events

155 355 €
31 042 €
5 544 €

Social fund and support

-

Other
Depreciation

completion rate
TBD
complience rate
TBD
% of BA + top students
24%
Recognition UK Embassy + MinEdu

0%

-

0%

€

Q4

Priorities and goals

General
topic

Quality and Growth of the programme

Communication and events
Social fund and support
69%

Other
Depreciation

actual comment:
More in financial report for December 2017

Q4 2017 (+Q3 unfinished) - Setup of 90 new Award Units & HRH visit
notes
status
who

DofE as an effective organisation
Fundraising for 2018
2017 Activities Evaluation
2018 Activities Planning
CRM Implementation (Q3)
New quality measuremnt (Q3)
Syst. of mater. acquisition (Q3)
Upgraded onboarding syst.
DofE as a quality programme
3 development opport. for AL
Method. for 2 Adv. AL training
Volunteering method. (Q3)
Slovak-wide impact of DofE
Preparat. of Special projects
Coop. wth 3 national networks

OVERVIEW
YTD €

awarded PAX

2%
14%

14%

awarded PAX

Quality

€

0%
0%0%
0%

Budget YTD €

avarage/participant

Organ. 7 AL & 7 EXP trainings

MZ

In terms of partnerships, not cash

MZ
MZ

Agreed with ZSE, waiting for formal.

90%

JT

data.dofe.sk created instead

40%

MB

We need working ORB analytics 1st

40%

ZK

Contacts done, planning TBD

20%

ZK

Moved to 2018 due to Royal Visit

0%

ZP

Moved to 2018 due to Royal Visit

0%

ZP

Moved to 2018 due to Royal Visit

0%

ZP

1st draft OK & moved to Q3 2018

30%

MO, ZP
MO
MO
ZK

Drafts done, posponed to 2018

50%

DSA, Pathfinder=ok, firefighters not

67%
100%

2 trainings to be organized in January

85%

Individual testing

75%

33%

265 755 €

257 426 €

121 €

Online meetings

expeditures

223 990 €

251 202 €

102 €

DofE as an interesting partner

P/ L

41 765 €

19 €

Finalisation of brand materials

AV

1 of 3 planned done

73 956,95 €

Youth campaign (Q3)

AV

Deprioritized

Business campaign
HRH Media & Social Cover
HRH Visit Realisation

AV

6 224 €

2 203

cash on account

300 000,00 €

YTD €

Budget YTD €

250 000,00 €

200 000,00 €

150 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

- €

revenues

expeditures

P/ L

100%
100%

revenues

no. of participants

1817
487

69%
14%

32 048 €

3%

participients

303
34

awarded PAX

%

YTD detail

BRONZE

participients

participients

TEAM

AV
AV

50%
75%

5,3 M ppl reached with 100+ articles

100%
100%

