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Správa nezávislého audítora 

Orgánom občianskeho združenia The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. : 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu združenia The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. (ďalej len 
„Združenie”) k 31. decembru 2019 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému 
dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Združenia obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2019,
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy

a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor 
Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť 
vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti Zodpovednosť audítora za audit účtovnej 
závierky našej správy. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom 
pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Združenia sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada 
pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej len 
„Etický kódex"), ako aj v zmysle iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na náš 
audit účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladú tieto 
legislatívne požiadavky a Etický kódex. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky 
v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za 
potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je  Združenie 
schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich 
s pokračovaním Združenia v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu 
pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle 
Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky 
inú možnosť nemá. 
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude 
obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že 
audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, aj keď existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky. 

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby
tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom
podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže
znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru
na efektívnosť interných kontrol Združenia.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.

• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Združenie
prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

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

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram 
auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, 
ktoré počas auditu identifikujeme. 

Ing. Peter Havalda, FCCA 
Licencia UDVA c. 1071 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 
Licencia SKAU č. 161 

V Bratislave, 16. júla 2020 
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Úč NUJ 4 2 4 1 8 2 3 2

11500,00 5276,00 6224,00 9104,00

11500,00 5276,00 6224,00 9104,00

11500,00 5276,00 6224,00 9104,00



Úč NUJ 4 2 4 1 8 2 3 2

80546,65 80546,65 79146,80

22864,86 22864,86 23145,35

228,00 228,00

22111,86 22111,86 22874,63

525,00 525,00 270,72

57681,79 57681,79 56001,45

12,00 12,00

57669,79 57669,79 56001,45

78513,05 78513,05 56455,08

1878,05 1878,05 491,08

76635,00 76635,00 55964,00

170559,70 5276,00 165283,70 144705,88



Úč NUJ 4 2 4 1 8 2 3 2

139357,01 17317,93

98908,62 17317,93

40448,39 0,00

8417,97 24125,26

3610,57 3723,56

3610,57 3723,56

2166,57 1265,44

2166,57 1265,44

2640,83 19136,26

337,08 60,00

345,19 10199,67

7348,31

1958,56 1528,28

17508,72 103262,69

17508,72 103262,69

165283,70 144705,88



Úč NUJ 4 2 4 1 8 2 3 2

21590,75 21590,75 29705,25

1273,29 1273,29 345,05

5994,46 5994,46 4927,94

51981,21 51981,21 57391,34

168394,56 168394,56 146593,15

58960,24 58960,24 51503,18

5482,97 5482,97 4632,29

72,18 72,18 66,54

93,35

32,90 32,90 510,12

2101,03 2101,03 489,32

2093,55 2093,55 1262,91

2880,00 2880,00 2396,00

9475,12 9475,12 3956,74

2610,00 2610,00

332942,26 332942,26 303873,18



Úč NUJ 4 2 4 1 8 2 3 2

6,14

2880,00 2880,00 2396,00

72,11

663,39 663,39 17,26

196493,53 196493,53 178521,51

53342,93 53342,93 79490,43

104782,00 104782,00 30484,97

15228,80 15228,80 12884,76

373390,65 373390,65 303873,18

40448,39 40448,39 0,00

40448,39 40448,39 0,00
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 2 4 1 8 2 3 2 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1)  Názov a sídlo záujmového združenia 

The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.  
Mlynské Nivy 7816/16 
821 09 Bratislava – Staré Mesto 

 
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. (ďalej len “DOFE SK” alebo “združenie”) bolo 
založené 26. marca 2015 s podporou predstaviteľov The Duke of Edinburgh´s International Award Czech 
republic Foundation, o.p.s. Združenie je zapísané v registri organizácií podľa § 21 ods. 2 Zákona č.540/2001 
Z. z. na Štatistickom úrade Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-45834 pod identifikačným 
číslom 42 418 232.  

 

(2)  Členovia orgánov združenia 

Snem DOFE SK 
Branislav Kleskeň  
Marián Zachar  
Jiří Zrůst  
 
Správna rada DOFE SK  
Predseda: Pavel Trenka (od 21.3.2019)  
Michal Liday (od 23.8.2017) 
Ivan Peschl (od 1.4.2018) 
Branislav Kleskeň  
(predseda do 20.3.2019, od 21.3.2019 člen 
Dozornej rady)   

 
 
 

 
Riaditeľ DOFE SK 
Marián Zachar (od 26.3.2015) 
 
Dozorná rada DOFE SK  
Predseda: Peter Irikovský  
(členstvo predĺžené 21.3.2019) 
Branislav Kleskeň  
(od 21.3.2019, do 20.3.2019 Predseda Správnej rady) 
Peter Čerešník  (členstvo predĺžené 21.3.2019) 
Jiří Zrůst  (od 1.4.2018) 
Andrej Juris (od 21.3.2019) 
Pavel Trenka (do 20.3.2019, od 21.3.2019 Predseda 
Správnej rady)  

 

(3)   Opis činnosti združenia 

Cieľom združenia je podpora a rozvoj činností v oblasti vzdelávania, výskumných služieb /aktivít, výchovy, 
telesnej kultúry, dobrovoľníctva, spoločenskej zodpovednosti, zamestnanosti a ďalších aktivít, ktoré sú 
v súlade s cieľom združenia. 
 
Oblasti činnosti združenia: 

 Realizácia motivačného a vzdelávacieho programu pre mladých ľudí, známeho ako „Medzinárodná 
cena vojvodu z Edinburghu“.  

 Vzdelávanie ďalších osôb a to najmä tých, ktorí na dobrovoľnej báze podporujú program 
„Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“, vzdelávanie ďalších osôb vedúce k vlastnému osobnému 
a osobnostnému rozvoju  a zodpovednosti za svoju komunitu. 

 Organizácia vzdelávacích programov, informačná činnosť o medzinárodných vzdelávacích 
príležitostiach a semináre pre mládež a dospelých. 

 Poskytovanie poradenských, projektových a konzultačných služieb, výskumné aktivity, publikačná 
a mediálna činnosť súvisiaca s cieľmi organizácie. 



Strana 8 

 

 Organizácia seminárov, školení, kurzov besied, prezentácií, kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatí, v Slovenskej republike ako aj na medzinárodnej úrovni, a akýchkoľvek iných podujatí 
pomáhajúcich napĺňaniu cieľov združenia. 

 Podpora dobrovoľníckej činnosti smerujúcej k dosahovaniu ostatných cieľov združenia. 

 Získavanie finančných zdrojov a majetku na podporu cieľov združenia 

 Ďalšie činnosti v rozsahu Stavov v súlade s cieľmi združenia.  
 

Združenie nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

(4)   Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

Bežné  účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 12,00 10,00

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1,00 1,00

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0,00 0,00

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 

činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného 

obdobia

942,00 750,00

 

 

(5)   Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

  Združenie nie je zriaďovateľom inej účtovnej jednotky. 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 

(1)   Všeobecné účtovné zásady  

1.  Účtovná závierka DOFE SK k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka 
podľa § 17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia 
MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania 
individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného 
účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov za 
účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Účtovná závierka bola zostavená za 
predpokladu nepretržitého pokračovanie činnosti združenia. Pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov 
a strát a Poznámok k účtovnej závierke. 

2.  Účtovníctvo je vedené v sústave podvojného účtovníctva.  
Porovnateľné údaje: Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu 
porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných 
údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v 
predchádzajúcom období. 
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3.  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.  

4.  Na ťarchu účtu 562 – Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám účtuje združenie poskytnuté 
príspevky súvzťažne s účtom 325 – Ostatné záväzky.  

5.  Na ťarchu účtu 565 – Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane účtuje združenie v prospech účtu 
325 – Ostatné záväzky.  

6.  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.  

7.  Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zostatková nespotrebovaná časť daru, ktorá je 
účelovo viazaná a 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 nasledujúcich 
účtovných obdobiach 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 využitím 
prostriedkov.  

8.  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 a sú účelovo viazané, 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.  

9.  V prospech účtu 664 – Prijaté členské príspevky sa účtujú prijaté členské príspevky alebo nárok na 
príspevky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica alebo na 
ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky. Prijaté príspevky, ktoré neboli použité v bežnom účtovnom 
období a sú účelovo viazané, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú v prospech 
účtu 384 – Výnosy budúcich období a na ťarchu účtu 664 – Prijaté členské príspevky. Ak sa na 
členských príspevkoch podieľa organizačná zložka účtuje sa jej podiel na ťarchu tohto účtu alebo sa 
nárok podielu účtuje v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy.  

10.  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.  

11.  Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v eurách na dve desatinné miesta, pokiaľ nie je určené 
inak. 

(2)   Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, chyby minulých účtovných období 

  Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli združením konzistentne aplikované.  

 

(3)  Oprava významných chýb minulých období 

V bežnom účtom období združenie zaúčtovalo opravu významných chýb minulých období cez vlastné imanie 
v dôsledku opravy účtovania časového rozlíšenia členských príspevkov od členov združenia vo výške 
81 590,69 EUR. Nerozdelený zisk minulých rokov bol navýšený o túto sumu pri oprave významnej chyby 
minulých období. V predchádzajúcich účtovných obdobiach Združenie účtovalo na účet výnosov budúcich 
období ku koncu účtovného obdobia všetky prijaté príspevky, ktoré neboli k danému súvahovému dňu 
využité, vrátane takých, ktoré neboli účelovo viazané. Príspevky, ktoré ku koncu účtovného obdobia neboli 
účelovo viazané, mali byť zaúčtované vo výnosoch účtovného obdobia na báze akruálneho princípu, t.j. kedy 
boli príspevky zazmluvnené alebo prijaté.  
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(4)   Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 

Združenie neobstaralo dlhodobý nehmotný majetok kúpou ani nevedie takýto majetok v evidencii. 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

Združenie neobstaralo dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evidencii 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom 

Združenie neobstaralo dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii. 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 

Združenie neobstaralo dlhodobý hmotný majetok kúpou ani nevedie takýto majetok v evidencii. 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

Združenie neobstaralo dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evidencii 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom 

 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou. 

g) dlhodobý finančný majetok 

Združenie neobstaralo dlhodobý finančný majetok ani nevedie takýto majetok v evidencii. 

h) zásoby obstarané kúpou 

Zásoby združenia sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod. Zásoby obstarané 
kúpou sa účtujú spôsobom B. Zásoby určené na priamu spotrebu (napr. kancelárske potreby, pohonné hmoty, 
ochranné pomôcky) sa účtujú priamo do spotreby. 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 

Združenie nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou. 

j) zásoby obstarané iným spôsobom 

Združenie neobstaralo zásoby iným spôsobom. 

k) pohľadávky 

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a 
nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.  

l) krátkodobý finančný majetok 

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote, pričom riziko zmeny hodnoty tohto 
majetku je zanedbateľne nízke.  

m) časové rozlíšenie na strane aktív 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v 
účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

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 
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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 vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov 
vrátane sociálneho zabezpečenia a na audit účtovnej závierky. 

Združenie neúčtovalo v roku 2019 ani v predchádzajúcich obdobiach o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch. 

o) časové rozlíšenie na strane pasív 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

Nepoužité dary a príspevky v roku 2019 sú ku koncu roka zaúčtované vo výnosoch budúcich období, tak ako je 
detailne opísané vyššie.  

p) deriváty 

Združenie neeviduje deriváty. 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

Združenie neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

 

(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Združenie vlastní osobný automobil Škoda Octavia, ktorý dostala do daru dňa 16.3.2018. Automobil bol 
zaradený do I. odpisovej skupiny, typ odpisu rovnomerný. Odpisový plán zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

 

Druh majetku
Predpokladaná doba 

používania v rokoch
Metóda odpisovania

Ročná odpisová 

sadzba v %

Osobný automobil 4 lineárna 25  

 

(6)  Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného 
predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 

 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 

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

Združenie neúčtovalo o dlhodobom nehmotnom majetku. Prehľad dlhodobého hmotného majetku je 
uvedený na strane 6 poznámok. Dlhodobý hmotný majetok účtovnej jednotky tvorí osobný automobil. 

(2)  Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

Združenie nemá zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetku a ani nemá obmedzené právo nakladať 
s dlhodobým majetkom. 
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(3)  Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Združenie nemá poistený dlhodobý majetok. 

(4)  Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie 

Združenie nemá v evidencii dlhodobý finančný majetok. 

(5)  Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku  
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania 

Združenie neúčtovalo o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku. 
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Pozemky

Umelecké 

diela 

a zbierky

Stavby

Samostatné 

hnuteľné veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí

Dopravné 

prostriedky

Pestovateľské 

celky trvalých 

porastov

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá

Drobný 

a ostatný 

dlhodobý 

hmotný 

majetok

Obstaranie 

dlhodobého 

hmotného 

majetku

Poskytnuté 

preddavky na 

dlhodobý 

hmotný 

majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - 

stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia

0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00

prírastky  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia
0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00

Oprávky – stav na 

začiatku bežného 

účtovného obdobia

0,00 0,00 0,00 2 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396,00

prírastky  0,00 0,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia
0,00 0,00 0,00 5 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 276,00

Opravné položky – 

stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prírastky  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia

0,00 0,00 0,00 9 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 104,00

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia
0,00 0,00 0,00 6 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 224,00

Zostatková hodnota
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(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku  

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Pokladnica 0,00 0,00

Ceniny 12,00 0,00

Bežné bankové účty 57 669,79 56 001,45

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok 0,00 0,00

Peniaze na ceste 0,00 0,00

Spolu 57 681,79 56 001,45

Stav na konci

Krátkodobý finančný majetok

 

 

(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám  

Združenie neúčtovalo o opravných položkách k zásobám. 

 

(8)  Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy  

Hlavná 

nezdaňovaná 

činnosť

Zdaňovaná činnosť

Paypall pohľadávky - členské príspevky 22 111,86 0,00

Poskytnuté preddavky 228,00 0,00

Iné pohľadávky - depozit 525,00 0,00

Pohľadávky spolu 22 864,86 0,00

Druh pohľadávok

Pohľadávky

 

 

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam 

Združenie neúčtovalo o opravných položkách k pohľadávkam. 
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(10)Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 22 846,86 17 668,23

Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 5 477,12

Pohľadávky spolu 22 846,86 23 145,35

Stav na konci

 

 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 1 878,05 491,08

Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie 

vozidla
169,90 126,44

Poistenie zodpovednosti za škodu 394,18 364,64

Office 365 89,51 0,00

Pipedrive poplatok 117,71 0,00

Nájomné kancelárskych priestorov 950,80 0,00

Cestovné na školenie 155,95 0,00

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 76 635,00 55 964,00

Členské príspevky 76 635,00 55 964,00

Spolu 78 513,05 56 455,08

Opis položky časového rozlíšenia
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie
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(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku  

Prírastky Úbytky Presuny

(+) (-) (+, -)

Základné imanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nadačné imanie v nadácii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vklady zakladateľov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prioritný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fond reprodukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondy tvorené zo zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 17 317,93 81 590,69 0,00 0,00 98 908,62

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 17 317,93 81 590,69 0,00 0,00 98 908,62

Fondy zo zisku

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia

Imanie a fondy
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 
obdobiach. 

        Výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho obdobia združenia bola nula. 

 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv 

Druh rezervy

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia

Tvorba 

rezerv

Použitie 

rezerv

Zrušenie 

alebo 

zníženie 

rezerv

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých 

zákonných rezerv
3 606,08 3 609,37 3 606,08 0,00 3 609,37

Jednotlivé druhy dlhodobých 

zákonných rezerv
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zákonné rezervy spolu 3 606,08 3 609,37 3 606,08 0,00 3 609,37

Jednotlivé druhy krátkodobých 

ostatných rezerv
117,48 1,20 117,48 0,00 1,20

Jednotlivé druhy dlhodobých 

ostatných rezerv
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné rezervy spolu 117,48 1,20 117,48 0,00 1,20

Rezervy spolu 3 723,56 3 610,57 3 723,56 0,00 3 610,57
 

Združenie očakáva použitie rezerv v nasledujúcom účtovnom období. 

 

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

Združenie neeviduje významné položky na vybraných účtoch.  
 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Záväzky do lehoty splatnosti 337,08 60,00

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00

Záväzky spolu 337,08 60,00

Stav na konci
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d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 

splatnosti do jedného  roka
2 640,83 19 136,26

Krátkodobé záväzky spolu 2 640,83 19 136,26

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  

do piatich  rokov  vrátane 
2 166,57 1 265,44

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 

rokov 
0,00 0,00

Dlhodobé záväzky spolu 2 166,57 1 265,44

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 4 807,40 20 401,70

Druh záväzkov

Stav na konci

 

 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Sociálny fond
Bežné  účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1 265,44 763,53

Tvorba na ťarchu nákladov 901,13 789,91

Tvorba zo zisku 0,00 0,00

Čerpanie 0,00 288,00

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 2 166,57 1 265,44
 

 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach  

Združenie neúčtovalo o bankových úveroch, pôžičkách ani o návratných finančných výpomociach.  
 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 

Združenie neúčtovalo o výdavkoch budúcich období. 
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(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období   
 

Položky výnosov budúcich 

období z dôvodu

Stav na konci 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Prírastky Úbytky

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia

bezodplatne 

nadobudnutého 

dlhodobého majetku

9 104,00 0,00 2 880,00 6 224,00

dlhodobého majetku 

obstaraného z dotácie
0,00 0,00 0,00 0,00

dlhodobého majetku  

obstaraného z finančného 

daru 

0,00 0,00 0,00 0,00

dotácie zo štátneho 

rozpočtu alebo  

z prostriedkov 

Európskej únie

0,00 0,00 0,00 0,00

dotácie z rozpočtu obce 

alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku

0,00 0,00 0,00 0,00

členské príspevky 79 158,69 0,00 79 158,69 0,00

grantu 15 000,00 43 316,97 47 032,25 11 284,72

podielu zaplatenej dane 0,00 15 228,80 15 228,80 0,00

dlhodobého  majetku  

obstaraného z podielu 

zaplatenej dane

0,00 0,00 0,00 0,00

 

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0,00 0,00

Výdavky budúcich období krátkodobé 0,00 0,00

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 17 508,72 103 262,69

Členské príspevky 0,00 79 158,69

Granty 11 284,72 15 000,00

Časové rozlíšenie grantu - dar osobný automobil 6 224,00 9 104,00

Opis položky časového rozlíšenia
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

 
 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu,  

Združenie nemala v účtovnom období majetok prenajatý formou finančného prenájmu  
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Čl. IV 

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

 

(1)  Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar  

Združenie neúčtovalo tržby za vlastné výkony a tovar. Združenie nevykonávalo v účtovnom období 
podnikateľskú činnosť.  

 

(2)  Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov 
a iných ostatných výnosov.  
 

2 880,00 2 396,00

663,39 0,00

0,00 89,37

3 543,39 2 485,37

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, 

zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Prijaté dary - odpisy darovaného automobilu

Prijaté poistné plnenia

Spolu

Ostatné

 

 

(3)  Prehľad dotácií a grantov 
 

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

196 493,53 178 521,51

7 180,09 13 070,00

9 852,16 0,00

25 000,00 0,00

53 342,93 79 490,43

104 782,00 30 484,97

15 228,80 12 884,76

369 847,26 301 381,67

Grant Nadácia Pontis

Prijaté členské príspevky

Príspevky z podielu zaplatenej dane

Spolu

Prijaté príspevky od iných organizácií

Prijaté príspevky od fyzických osôb

z toho: 

Prijaté príspevky

Grant Karpatská nadácia

Grant The Duke of Edinburgh’s International Award 

Foundation

 

 

(4)  Opis a suma významných položiek finančných výnosov 

Združenie neeviduje významné položky finančných výnosov, ani kurzových ziskov.  
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(5)  Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov 
a iných ostatných nákladov  

 

Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Spotreba materiálu 21 590,75 29 705,25

Kancelárske potreby 1 300,59 4 654,36

Odznaky na ceremónie 2 073,83 2 795,97

Ostatný materiál na ceremónie 4 126,14 4 926,84

PHM a ostatný materiál súvisiacich s automobilom 1 782,83 1 642,53

Spotreba drobného hmotného majetku 2 505,49 2 875,78

Spotreba materiálu počas školení 9 801,87 12 809,77

Služby 59 248,96 62 664,33

Servis vozidla 1 273,29 345,05

Cestovné 8 049,08 14 595,67

Nájomné priestorov 11 620,35 9 602,60

Tlačiarenské služby 3 537,01 2 161,94

DOFE GB Online Record book licencia 8 149,51 0,00

Dropbox 1 682,89 1 187,56

Účtovné služby 1 944,00 1 188,00

Telekomunikačné služby 3 290,02 2 787,77

Realizácia školení 11 331,08 17 870,20

Služby súvisiace s ceremóniami 5 640,93 6 793,82

Ostatné služby 2 730,80 6 131,72

Osobné náklady, z toho 232 837,77 202 728,62

Mzdové náklady 168 394,56 146 593,15

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 58 960,24 51 503,18

Zákonné sociálne náklady 5 482,97 4 632,29

Dane a poplatky 72,18 66,54

Ostatné náklady, z toho 4 227,48 2 355,70

Osobité náklady 2 133,93 1 092,79

Iné ostatné náklady 2 093,55 1 262,91

Odpisy 2 880,00 2 396,00

Poskytnuté príspevky, z toho 12 085,12 3 956,74

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 9 475,12 3 956,74

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 2 610,00 0,00  

 



Strana 22 

 

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

 

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma 

z bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Použitá suma 

bežného účtovného 

obdobia

podpora vzdelávania - náklady na školenia 0,00 3 597,16

podpora vzdelávania - organizácia ceremónií 0,00 11 631,64

0,00Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
 

 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov 
 

Kurzové straty 0,00 93,35

Kurzové straty ku dňu účtovnej závierky 0,00 0,00

Spolu 0,00 93,35

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:

 

 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom 

  

overenie účtovnej závierky 0,00 0,00

uisťovacie audítorské služby okrem overenia 

účtovnej závierky
0,00 0,00

súvisiace audítorské služby 1,20 1,20

daňové poradenstvo 0,00 0,00

ostatné neaudítorské služby 0,00 0,00

Spolu 1,20 1,20

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Jednotlivé druhy nákladov za
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Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

 

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

Združenie eviduje zmluvy o grantoch, na základe ktorých vzniká združeniu pohľadávka splatná v roku 2020 vo 
výške:  

- Grant Nadácia Pontis – vo výške 5 000 Eur 

- Grant VÚB nadácia – vo výške 10 000 Eur 

-  Grant The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation – vo výške 11 667 GBP. 

Združenie 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 

 Združenie nevlastní takýto majetok. 

(2) Opis a hodnota iných pasív  

 Združeniu nevyplývajú žiadne pasíva z vyššie uvedených dôvodov. 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností 

 Žiadne takéto položky združenie neeviduje. 

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

 Združenie nemá v správe žiadne kultúrne pamiatky. 

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

Zvážili sme všetky potenciálne ekonomické dopady pandémie COVID-19 na naše aktivity a dospeli sme k 
záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti 
nasledujúcich 12 mesiacov.  

Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej 
závierke za rok 2019. 



Q4 status 2019 goal

YTD € 3580 99% 3600

YTD 330 543 € 170 103% 165

YTD budget 335 574,00     744 99% 750

YTD  detail % 76% 91% 83%

World Fellowships 8 632 €       3% 51% 102% 50%

International grants 19 390 €     6% 35% 101% 35%

National or regional grants -  €           0% 83 111% 75

Donations 222 534 €   67% 31 78% 40

Membership fees 69 759 €     21%
Sales of DofE material -  €           0%
Other revenues 10 229 €     3%

171
943

39,68% 100
7,68% 46

NA 7
3,39% 17
2,33% 1

NA 0

Q4
3580
1233

0,60%

actual comment:

YTD €

YTD 319 438 €

YTD budget 2016 321 150,90     

YTD  detail %

General 264 537 €   

Quality and Growth of the programme 36 388 €     Q4
Communication and events 9 953 €       51%
Social fund and support 120 €          82%
Other 8 440 €       29%
Depreciation -  €           UK Emb, MinEdu, 7 VUC

actual comment:

YTD € Budget YTD €

revenues 330 543 € 335 574 € 92 €

expeditures 319 438 € 321 151 € 89 €

P/ L 11 105 € 14 423 € 3 €

no. of participants 3 580           cash on account 105 711,79 €

R E V E N U E S 

       avarage/participant

O V E R V I E W  

E X P E D I T U R E S 

More in financial report for June 2019

More in financial report for June 2019

0%

3%

0%

83%

11%
3%

Participants

PAX as % of eligible youth

Finance YTD Q4 2019 Yearly targets report

continuation rate

net promoter score - Award Leaders

no. of participants

no. of Award Units

no. of Award Leaders

% of Units out of BA

Y E A R L Y   T A R G E T S 

completion rate 

% market

net promoter score - Participants

award units licenced

Award Units

leaders and assessors

Type of organisation

enroled participants total

awarded PAX total

int. Schools + gymnazium

vocational schools

Other schools

NGO + centres

Special care

Universities

from those who started in 2019

Level of Award

Quality

completion rate
Award Unit continuation rate

% of BA students
Recognition

3% 6%
0%

67%

21%

0%3%

World Fellowships

International grants

National or regional grants

Donations

Membership fees

Sales of DofE material

Other revenues

0%0%0%0%
0%

0%

83%

11%
3% General

Quality and Growth of the programme

Communication and events

Social fund and support

Other

Depreciation

- € 

50 000,00 € 

100 000,00 € 

150 000,00 € 

200 000,00 € 

250 000,00 € 

300 000,00 € 

350 000,00 € 

400 000,00 € 

revenues expeditures P/ L

YTD € Budget YTD €

GOLD SILVER BRONZE

170 729 2681
13 193 1027
awarded PAX

participients

awarded PAX

participients

awarded PAX

participients
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