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DoDAToK SPRÁVY NEzÁVlsLÉHo AU DíToRA
Zakladateľom a riaditeľovi neziskovej organizácie Humanus, n.o.

k častl ll. ipráva k informóciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie Humanus, n.o. (d'alej len ,,Nezisková organĺzácia"),
k 31. decembru2020, uvedenú v prílohe výročnej správy Neziskovej organizácie, ku ktorej sme dňa 3L05.2o2t
vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza v prílohe výročnej správy. Tento dodatok sme vypracovali
v zmysle 5 27 odsek 6 zákona č. 423/20t5 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 43u2oo2
Z. z. o účtovníctve V znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom audite").

Na základe vykonaných prác opísaných v časti ll' Spróve(y) nezóvislého audítoro - Spróva k informócióm, ktoré
sa uvádzajú vo výročnej spróve, podlia nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe Neziskovej organizácie zostavenej za rok 2O2O sú v súlade s

jej účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinníuviesĹ čisme zistilivýznamné nesprávnostĺvo výročnej správe.V tejto súvislosti
konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnostivo výročnej správe.
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Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie

za rok 2020

obchodné meno účtovnej jednotky: Humanus, n.o.

Sídlo Nábrežie A. Hlinku 51',920 01 Hlohovec

Vyhotovená dňa : 28.05.2021
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lng. Mária Šĺšková, riaditel'ka Humanus, n.o.
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t,Základné údaje - síd!o, vznik a právna forma, charakteristika činností

Názov spoločnosti:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Dátum založenia:
Právna forma:
lčo:
DlČ:
Bankové spojenĺe:

Humanus, n.o.
Nábrežie A. Hlinku 51',920 0]. Hlohovec
lng. Mária šišková, riaditel'ka
22.I1,.2007
nezisková organĺzácia
379 86 988
2022497895
Prima Ban ka Slovensko, 087 4254001,/5600

Humanus n'o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do Registra
neziskových organizácií obvodného úradu Trnava pod číslom: VVS/NO _ 704/2oo7 dňa 6'12.2007.

lnformácia o orgánoch neziskovei organizácie
Rĺaditel' neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadĺ čĺnnosť nezĺskovej
organizácie, koná V mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. Orgány neziskovej
organizácie pracovali v roku 2020.

Štatutárny orgán: lng. Mária š!šková, riaditelka Humanus, n.o.

Dozorný orgán: JUDr. Petra Lukáčová - predseda
Mgr. Katarína šupová _ člen
Mgr. lvana Šištová - člen
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Správna rada: JUDr. Edita šupová - predseda
Mgr. Michal Polák
MUDr. tvan šiška _ člen

Dňa 27.2.2015 bola za štatutárny orgán zvolená správnou radou lng. Mária Šišková. Zápis do
registra neziskových organizácií pod okresným úradom v Trnave bo! uskutočnený dňa t7.3.2oL5,
Týmto dňom bolo rozhodnutie správoplatnené.
od 27.o2.2o15 novou predsedníčkou správnej rady je JUDr. Edita Šupová.

opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotky zriadená a opis druhu podnikatellkej činnosti, ak

ju účtovná jednotka vykonáva:

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby: poskytovanie
sociálnych služieb v zmysle zákona č,' 448l2oo8 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455l1991' Zb. o živnostenskom podnikanív znení neskorších predpisov a to:
- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej

fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:

- v zariadení pre seniorov
- v domove sociálnych služieb

Do 31''12.2020 sú v platnosti počty podl'a Registra poskytovatelbv sociálnych služieb Trnavského
samosprávneho kraja v počte: 103 miest zariadenie pre seniorov a ].6 miest pre domov sociálnych
služieb.

2. Priestorové podmienky posk$ovania sociálnych služieb

Humanus, n.o. poskytuje sociálne služby v pôvodnej budove, ktorá je v nájme a prístavbe,

ktorá bola skolaudovaná a daná do užívania V auguste 2oI2' Prístavba má štyri nadzemné podlažia.

Štvrté nadzemné podlažĺe slúži pre technické účely. Na prvom podlaží je vstupná hala, spoločenská

miestnosĹ hygienické zarĺadenia pre mužov a ženy, priestory pre zamestnancov (šatne, práčovňa,

sklad špinavého prádla, priestory pre lekárov (lekárska miestnosť s čakárňou), priestory pre klientov,

ktoré pozostávajú z dvoch buniek. V každej bunke sú dve miestnosti s dvoma postel'ami v každej,

predsieň, hygienické zariadenĺe. Na prvom podlaží sú výťahy, z toho jeden je evakuačný. Na druhom

a treťom podlaží sú bunky' Každá bunka je vybavená kuchynskými linkami, hygĺenickým zariadením

a dvoma miestnosťami' V jednotlivých miestnostiach je v rámci štandardného vybavenia polohovacia

postel'- elektrická, šatníkové skrine, stôl, kreslá. Každá miestnosť má vlastný balkón. Druhé a tretie
podlažie má vlastné terasy, ktoré sú vybavené terasovým nábytkom. Slúžia pre oddych klientov.

Prístavba má kapacĺtu 29 klientov. K 31.12. 2020 bola celková kapacita naplnená na 92 %o, prístavba

bola naplnená na 95 o/o. Bolo to spôsobené prerušením prijímania klientov z dôvodu rozhodnutia

hlavného hygienika SR (marec, apríl, máj 2020| avyhlásenej karantény regionálnou hygieničkou

v období december 2o2o -január 2o2I (výskyt covlD-19 v zariadení)'

Spoločnými miestnosťamĺ pre klientov prístavby a pôvodnej časti je jedáleň, ktorá je

v pôvodnej časti. A rovnako aj kaplnka, ktorá sa nachádza na 4 poschodí v pôvodnej budove. Na

každom poschodí, v prístavbe aj pôvodnej časti sa nachádzajú miestnosti pre upratovačky. Práčovňa,
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kancelárske priestory sa nachádza jú na 4' poschodí v pôvodnej časti. Telocvĺčňa a miestnosĹ kde

môžu za pomoci fyzioterapeutiek individuálne cvičiť sa nachádza na prízemív pôvodnej časti'

3. Personálne zabezpečenie

K3L.L2.2o20 bolo 64 zamestnancov vtrvalom pracovnom pomere a k rovnakému dátumu
pracovalo v zariadení 5 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnostĺ. Z počtu 64 stálych

zamestnancov bolo 5 mužov a 59 žien. Z hl'adiska organizačnej štruktúry bolo zamestnaných na

socĺálnom úseku 5 žien, na ekonomĺcko-prevádzkovom 18 pracovníkov z toho ].6 žien, na pozícií
výkonného riaditel'a pracoval 1 muž. Na zdravotnom úseku pracovalo 40 pracovníkov. o klĺentov sa
staralo 30 opatrovateliek, 1_ hlavná sestra, 3 zdravotné sestry, 4 zdravotné asistentky a2
fyzioterapeutky. Pod ekonomicko-prevádzkový úsek patrí stravovacia prevádzka, kde varia celodennú
stravu 2 kuchári a kuchárky, dve pomocné sily a vedúca stravovacej prevádzky' o čistotu sa stará
pracovný personál v zložení 4 upratovačĺek. Pranie prádla je zabezpečené jednou pracovnou silou'
o nákupy sa stará prevádzkový manažér. o opravy sa starú dvaja údržbári, ktorí majú kumulované
funkcie s pozíciou vodiča.

Svojim pôsobením sa nezisková organizácia snaží aj o pomoc a vytváranie podmienok

občanom v produktívnom veku, ktorí majú z dôvodu svojho zdravotného postĺhnutia sťaženú
možnosť uplatnenia v spo|očnostĺ' V súvislosti s napĺňaním tohto poslania bolo vytvorené
chráneného pracovisko - chránená dielňa, kde sú zamestnané dve informátorky' Pracovné miesta
bolĺ Vytvorené na dobu neurčĺtú' Ceĺkový počet zamestnaných zo zdravotným postihnutím bolo
k3t.L2'2o20 v počte 7 pracovníkov '

4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímatelbv sociálnych služieb

Ku dňu 3I.I2.2o2o bolo v registri poskytovatelbv sociálnych sluŽieb poskytovanie sociálnych služieb
pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas v kombinovanom zariadení sociálnych služieb - v
zariadení pre seniorov (ZPS) v počte t03 klientov a v domove socĺálnych služieb (DSS) pre ].6 klientov.

Prijímatelbm sociálnej sluŽby je podl'a zákona č' 448/2oo8 Z. z. o socĺálnych službách v znení
neskorších predpĺsov:

- v zariadení pre seniorov fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej

fyzĺckej osoby, fyzĺcká o5oba, ktorá dovŕšila dôchodkový Vek a poskytovanie sociálnej služby
potrebuje z iných vážnych dôvodov,

- v domove sociálnych sIužieb fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej

stupeň odkázanostĺ je najmenej V. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca
a jej stupeň odkázanostĺje najmenej lll,

Vzhl'adom na spádovú oblasť zariadenie poskytovalo v roku 2020 svoje služby klientom s trvalým
pobytom vTrnavskom, Nĺtrianskom, Bratislavskom, Žĺlinskom, Trenčianskom a Prešovskom krajĺ.

Prijatých bolo celkom za rok 2o2o v počte 38 klientov. Z toho prĺjatých do ZPS 38 klĺentov a do DSS

žiaden klient. odídených bolo 8 a zomrelých 39. Žien bolo 70 a mužov 27. Väčšina klientov je vo
vekovom rozmedzí od 70 - 95 rokov. Najstaršia klientka dosiahla v roku 2o2o _ 99 rokov a najmladší
klient 63 rokov.
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Klientmi zariadenia sú občania dôchodkového veku alebo občania so sociálnou alebo zdravotnou

odkázanosťou.

5. Prehl'ad poskytovaných služieb

Našim cielbm je vytvoriť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby také životné podmienky,

aby sa mohli zapojiť do sociálneho a kultúrneho žĺvota a umožnili im žiť spôsobom, ktorý je

v spoločnostĺ povaŽovaný zabeŽný podl'a ich individuálnych možností, schopností.

V súlade so zákonom č. 448/2oo8 Z. z' o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v

zariadení tohto typu poskytujú sociálne služby:

_ odborné: (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálnu

rehabilitáciu, ošetrovatelská starostlivosť),

- obslužné (ubytovanie, stravovanĺe, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bĺelizne a šatstva),

- d'alšie činnosti (osobné vybavenie, úschova cenných vecí, záujmová činnosť).

- ošetrovatelské výkony podl'a vyhlášky lo9/20o9 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky,

- zabezpečuje ostatné ošetrovateliké výkony prostredníctvom ADOS

V sociálnej oblastĺ boli pre klientov zariadenia zabezpečované rôzne kultúrno-spoločenské podujatia,

sociálna rehabilitácia a poradenstvo, pracovná terapia a vol'nočasové aktivity podl'a ich zdravotného

stavu, záujmov a individuálnych možností, schopností a potrieb. Klient v spolupráci so sociálnym

pracovníkom, s fyzioterapeutkami, ergoterapeutmi a opatrovatelmĺ sĺ vytyčuje ciel', vypracováva sa

individuálny plán, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný.

V rámci práce s klientmi sa aj nad'alej v zarĺadení realizujú denné individuálne aktivĺty a rôzne

skupinové terapie najmä práca s písmom, práca s hudbou, ergoterapia, pracovná terapiu ako

napríklad pomoc pri úprave okolia zariadenia. Vzarĺadeníje krajčírsky, tvorivý, skrášlbvací, športový,

spevácky krúžok, spoločenské hry a vedomostné aktivĺty. Vyrábajú sa dekoratívne predmety, hračky,

sviečky, mydlá, šálky a pod. s cielbm stimulovať jemnú motoriku a tvorivosť klĺentov. Klienti

s psychiatrickými dĺagnózami sú zamestnávaní tréningami pamäti.

Z hl'adiska kultúrno-spoločenského života v roku 2020 boli podujatia kvôli pandemickej situácií len

obmedzené. Realizovali sme maškarný ples spojený s pochovávaním basy, grilovačku spojenú so

živou hudbou a v rámci vianočných sviatkov síce posedenie nemohlo byĹ ale všetkých seniorov sme

obdarúvali darčekmi, ktoré zabezpečilo zariadenia Humanus n.o., a na Mikuláša sme robil seniorom

program naizbách. Vd'aka iniciatívnemu projektu ,, Kol'ko krabice sa zmestí do krabice od topánok,,

senĺori malĺ o kúsok krajšie Vianoce aj napriek tomu, že v tom čase boli len obmedzené návštevy.

Vol'nočasové aktivity sú organizované aj na terase. V okolí zariadenia si klienti vysadilĺ kvety, kríky.

V zariadení sa organizuje 1xtýždenne pre klientov rímsko-katolícka sv. omša.. Vzhl'adom na kvalitu

života klientov ako aj ich individuálnych potrieb bývajú v zariadení pravidelne zabezpečované externé

služby ako napr. pedĺkérskej služby, kozmetické služby a kadernícke služby' Taktiež zariadenie

zabezpečuje kontakt s externým logopédom ako aj externým fyzioterapeutom.
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Zábery zakcií je možné si pozrieťna webovej stránke www.humanus'sk, poprípade na sociálnej sieti
Facebook, kde sú zverejnené nĺektoré fotky vo fotogalérií. Je možnosť si stiahnuť tlačĺvá, časopis
(štvrťročník), informácie ohl'adom poskytovaných služieb, cenník a iné informácie'

6. Systém manažérstva kvality - štandardy kvality

organizácia má vypracované a do praxe zavedené štandardy kvality ako súčasť každodennej práce

a dopracovania systému manažérstva kvality v súlade so zákonom o sociálnych službách

a ošetrovatel'ské štandardy ako súčasť ošetrovatel'ských úkonov. štandardy sú pravidelne dopĺňané

a aktualizované na základe legislatívnych zmien a požiadaviek v sociálnych službách'

Humanus, n.o. spracováva informácie o klientoch (sociálna oblasť) v informačnom programe

cYGNUs, ktorý ul'ahčuje administratívne spracovanie informácií o poskytovaných sociálnych službách,

dáva prehl'ad o poskytovaných úkonoch a umožňuje lepšiu kontrolu pracovníkov sociálneho
a zdravotného úseku'

7. Finančná správa neziskovej organizácie za r.2o2o

Humanus, n.o. V roku 2020 hospodáril s poskytnutou dotáciou Trnavským samosprávnym
krajom na základe zmluvy č' 4/202o/NP o poskytnutífinančného príspevku subjektu poskytujúcemu

sociálnu pomoc podl'a zákona 448/2008Z'z. osociálnych službách aozmene adoplnení zákona č.

455h991' Z.z' oživnostenskom podnikaní, sfinančným príspevkom poskytnutým Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny na zariadenie pre seniorov, , s poskytnutýmĺ finančnými darmi od

fyzických osôb a právnických osôb na základe darovacích zmlúv, s úhradami od klientov na základe

zmlúv, s príspevkom od ÚpsvaR Pĺešťany, ktorý je poskytovaný na úhradu prevádzkových nákladov
na mzdy, s a s poskytnutými pôžičkamiod majitelbv Humanus, n.o.' V r.2o2o bola možnosť požiadať

o dotácie vyplatené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácie sa poskytovali na nákup

vitamínov pre zamestnancov a klientov a na odmeny za L' vlnu CoVlD-19 a jej zvládnutie. odmeny
bolivyplatenev tI/2020 vo výplatnom termíne zamestnancom podl'a schválenej žiadosti, na základe

kritérií. Všetky zmluvné dotácie boli riadne a včas zúčtované a predložené jednotlivým inštitúciám'

Rok 2020 bol pre organizáciu 13. rokom hospodárenia.

Ročná účtovná závierka

Účtovníctvo v organizácií sa vedie v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republíky zo
].4'novembera 2007 č. MF sRl24342/z007 v znení neskorších predpisov. organizácĺa v účtovníctve
plne rešpektuje zákon NR sR č. 43112002 Z'z. o účtovníctve v znení neskorších predpĺsov.

Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:

o Výkaz - Súvaha Úč. ruu: r-or
o Výkaz ziskov a strát Úč. ruu.l z-or
o Poznámky k účtovej uzávierke NUJ 3 -0].

Výkazy sú zverejnené na portály www.registeruz'sk. Daňové priznanie bolo podané elektronicky do

23.04.202I a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky a uverejnená v registri účtovných
závierok v jej verejnej časti.
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Stľana aktív 2020 2019

DHM - korekcia 1.291.433,35 € 1'325'5B5'95 €
materiál 3'410,42 € 2.530,73 €
iné pohl'adávkv 0'00 €
pokladňa 1.132,87 € 1.726'59 €

ceninv 636'00 € 184'00 €

bankove účtv 58.470'60 € 60'519,93 €
odberatelia 0,00 €
Pohl'adávkv z obchodného stvku 1.300,00 € 0'00 €
ostatné pohl'adávkv 20.689,99 € 16.680,24

oohl'adávkv voči zamestnancom 20'69 €

nákladv budÚcich obdobÍ 1.747 ,18 € 2.332'59 €
príimv budúcich období

Maietok SPOLU 1'378.820,41 € 1.409.580'72 €

Strana pasív 2020 2019

krátkodobe rezervv 57 '549,34 € 38.908'01 €
ost. Krátkodobé fin.výpomoci 27.875'00 € 31'875,00 €

záväzkv B25\ 0'00 €

dodávatelia 28'203'67 € 35.176'11€
ostatné záväzkv 0,00 €

nevyfakturovane dodávky 0'00 € 49,54 €

ostatné dlhodobe záväzkv 0'00 € 0'00 €
záväzkv zo SF 11.657,71 € 8.003'82 €
Záväzkv z náimu 13.672,29 € 2-702'57 €
zamestnanci 42.981,18 € 42'675,23 €

záväzkv voči zamestnancom 0'00 €
zÚČtovanie zo SP a ZP 25'033,87 € 25.190'50 €

daňove záväzkv 5.188,32 € 5.562.48 €

dotácie a zúČtovanie s rozpočtami 12.848.46€ 13'046'03 €
ine záväzkv 5'146,62€ 43.602,12€

VÝdavkv budúcich obdobĺ 0'00 € 1.125'00 €
výnosv budÚcich období 1.148.056.61 € 1.1B7.223'17 €
zt 697,07 € 697,07 €
neuhradená strata minulých rokov -26'255'93€ -114.516'55 €
hosoodárskv vÝsledok 26.166.20€ 88.260'62 €

Pasíva SPOLU 1.378.820.41€ 1.409.580'72 €

X'Casové rozlíšenie - výnosy budúcich období vo výške 1'148.056,61 € predstavujú finančné
prostriedky účtované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tieto
predstavujú budúce odpisy tejto prístavby a to v zmysle Zákona o účtovníctve č. 43I/2o02 v znení

neskorších predpisov a Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov. Dotácia na

investície sa postupne rozpúšťa do výnosov s väzbou na uplatnené odpisy.

Humanus, n.o. hospodáril so ziskom vo výške: 26'166,2o €. Zisk bol použitý na úhradu

nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.
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Nákladv 2020 2019

Spotreba materiálu 189.711,26 € 205.243,29 €
energie 64.380'82 € 62.415,95 €
opravy a udrŽiavanie 35.671'17 € 20.028.22€
cestovné 5.634.03 € 16.498'56 €
nákladv na reprezentáciu 362.1o € 1.121.52 €
ostatné sluŽbv 203.008,79 € 209'709'20 €
mzdové nákladv 704.873,76 € 603.774,36 €
zákonné sociálne a zdravotné
poistenie 252.191,45 € 203'618'64 €
zákonné + ostatné sociálne náklady 42.057,92€€ 24'990'68 €
ostatné dane a poplatkv 3.716,58 € 5.327.34 €
zmluvné pokuty a penále 0'00 € 0'00 €
ostatné pokuty a penále 9'39 € 0'00 €
kuzové straty '134,80 € 0.00 €
odpísanie pohl'adávky 0,00 € 0'00 €
úrokv 1'572.46 € 4'402,87 €
osobitné náklady 1'017 '52 € 2.748,98 €
iné ostatné náklady 3.528'41€ s.623,35
odpisv DM 51.204.60 € 50'045'95 €
Tvorba a zÚčtovanie opravných
poloŽĺek 3.667 '26 € 3.634'42€
Náklady Spolu 1.562'742.32 € 1.417.183.33 €

Výnosy 2020 2019
trŽbv z predaia sluŽieb 801'295.B0 € 798'450,28 €
aktivácia nákladov na stravu 4'571.05 € 4 596.89 €
Úrokv 0.00 € 0'00 €
kurzové zisky 185'37 € 0'08 €
poistné plnenie 0'00 € 0'00 €
ostatné výnosv 190'55 € 58'01 €
TrŽbv z predaia DNM a DHM 0'00 € 0'00 €
výnosv z náimu maietku 1.300'00 € 0'00 €
priiaté prĺspevky _ Po 400'00 € 1.249'00 €

prijaté príspevky - Fo 580'00 € 780'00 €
príspevky z podielu zaplatenei dane 829,22€ 1'312,20 €
Dotácie 779'751,53 € 698.997'49 €

Výnosv Spolu 1 '589' 103'52 € 1.505.443.95 €
hospodárskV Výsledok 26.261.20€ 88.260'62 €
Daň z príimov 195'00 € 0,00

Výs|edok hospodárenia po zdanení 26.166'20 € 88.260,62€

Najvyššou nákladovou položkou sú mzdové náklady, náklady na socĺálne a zdravotné poistenie

a zákonné socĺálne náklady a to vo výške 998.502,13 €. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška

dosĺahla sumu 203.008,79 €, sú dominantné najmä: náklady na nájom 73.o22,oo €, upratovanie
(22.258,oo € €), pranie (23.527,56 € ), vývoz odpadov všetkého druhu (15.376,05 €). Do výnosov
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patria dotácĺe, príjmy z úhrad od klientov, finančné príspevky od právnických osôb ale aj fyzických

osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane.

rozčIenenie výdavkov podľa zdrojov financovania

Medzi hlavné zdroje príjmov boli dotácie , poskytnuté Trnavským samosprávnym krajom,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pobočka

Piešťany a úhrady od klientov za poskytované služby.

Prijaté príspevky z podĺelu zaplatenej dane vo výške 829,22 € a nedosiahli zákonom stanovenú výšku,

pre účel zúčtovania a podliehajú zúčtovaniu podl'a zákona č. 595/2oo3 Z.Z. o dani z príjmu v znení

neskorších predpisov podl'a par. 54 ods..

Celková výška dotácie (príjem) poskytnutej Trnavským samosprávnym krajom bola vo výške

46'295,45 €. Bola použitá na prevádzkové výdavky (mzdy, odvody, nájom, energie). Výška dotácie

poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecía rodiny bola vo výške 642.z55,IL € pre zariadenie

pre seniorov a domov sociálny sluŽieb. Táto dotácia mohla byť použitá výlučne na mzdy a odvody

(novela zákona)' Dotácie boli použité v súlade so zmluvami. Na humanitárnu pomoc Humanus, n.o.

dostal sumu Vo výške: 3.087,85 €. Za tieto financie boli nakúpené dezinfekčné prostriedky ako zásoba

na 2. vlnu pandémie covlD-19. MPSVaR tiež poskytlo finančné prostriedky na vitamíny pre seniorov

a zamestnancov. Táto dotácĺa bola vo výške 3.540,00 € Boli nakúpené multivitamíny a vitamín D.

odmeny za zvládnutie 1. vlny pandémie covlD-1-9 boli vo výške: 38'2L4,00 €. Prijaté príspevky od

iných organizácií, ktoré spoločnosť Humanus, n.o' prijal, boli vo výške 400,00 €'

Úrad práce, sociáInychvecía rodiny, pobočka Pĺešťany poskytolvprĺebehu roka sumu: 7.L92,56€na
refundáciu prevádzkových nákladov na Vytvorené pracovné miesta v chránenej dielni, kde sú

zamestnané dve pracovníčky na pozícií informátorka.
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výdavok HUMANUS

TSK (DSS)

MPSVaR
(zPS,DSS),
humanitárna
pomoc, dotácia na
vitamíny, odmeny
í. vlna covlD-19 UPSVaR - PN

vlastné
prostriedkv

mzdy + odvody, zák.
a ost. soc.nákladv 32.933' 13 € 680'469' 1 1 € 7 '192,56 € 278.528,33 €
materiál 6.627'85 € 183'083'41 €
energre 4.991'73 € 59.389'09 €

sluŽbv 8.370'59 € 200.634'33 €
opravv 35.671'17 €
ostatné výdavkv 9.979'16 €
Spolu 46.295,45€ 687.096'96 € 7.192,56 € 767.285,49 €



r,2020
Prehľad príjmov podl'a zdrojov v členení na
zarladenia

Kedže spoločnosť je prijímatelbm dotácií, je povinná auditovať svoju účtovnú závierku podl'a 5 33

ods.3 zákona č.2I3/L997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení neskorších predpisov a tiež táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 448/2oo8 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991' Zb. o živnostenskom podnikanív znení neskorších
predpisov S 67a) ods. 4. Vyjadrenie audítora o účtovnej závierke je uverejnený v registri účtovných
závierok vo verejnej časti (www.register.sk}.

Všetky prĺmy boli použĺté na zabezpečenĺe prevádzky a poskytovanie služĺeb v súlade zo zákonom č.

44812008 o sociálnych službách v znení neskorších prepisov formou: opatrovatel'ských služĺeb,

organizovania spoločného stravovania, poskytovanie humanitnej starostlĺVosti a tiež zákona č.

576/2004 Z'z' o zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení nĺektorých zákonov v znení neskorších

predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2oo4 Z.z. o poskytovatelbch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organĺzáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú pod|'a zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách 5 72 ods. 5,

náklady poskytovatel'a sociálnej služby na činnosti uvedené v 516 až 5L8. Výška je vyčíslená

a uvedená v prílohovej časti.

l nventa riz ácia záväzkov a pohl'adávok

lnventarizácia bola vykonaná v súlade s s 29 a $ 30 zákona o účtovníctve' lnventarizované boli

peňažné prostriedky v hotovosti a zásoby, pohl'adávky, záväzky a majetok v zmysle tohto zákona.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Humanus, n'o. vykonáva svoju činnosť v prenajatej budove (na základe zmluvy o nájme) a prístavbe

k tejto budove, ktorá je v majetku fĺrmy Humanus, n.o.
10

zdroi zPs DSS nečlenené
Trnavský samosprávny krai (dotácia) 46.295,45€ 0'00 €
príimv od priiímatel'ov sociálnei sluŽbv 395.439'35 € 25.043'95 € 372.603.73 €

MPSVaR - ZPS, DSS 602.269'48€ 39.985'63 € 0'00 €
MPSVaR - sos humanitárna pomoc 3.087,85 €
MPSVaR - dotácia na vitamínV 3.540,00 €
MPSVaR - odmenv za 1. vlnu pandémie covlD-í9 38'214'00 €
UpPSVaR _ Piešťany 7.192'56 €
doprovod, preprava 4.498,95 €
prĺspevkv z podielu zaplatenei dane 829.22€
priiaté príspevkv od právnických osÔb 400'00 €
priiaté príspevkv od fvzickÝch osÔb 580.00 €
Výnosy z preda]a a nájmu maietku 'l.300'00 €
Spolu príimy 997.708'83 € ,l,l,l.325,03 € 432.246,31€



Humanus, n.o. vedie neobežný majetok spolu v takomto členení:

- Dlhodobý hmotný majetok(mínus oprávky) ' ' '...'..'.. 1.291.433,35€€

Podrobnejší pohyb majetku a jeho stav a pohyb majetku vyjadruje nasledujúca tabuľka, ktorá je súčasťou

poznámok k účtovnej závierke.

V r' 2020 bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok - konvektomat (vybavenie kuchyne)

spolu

1.773.991,15

17.052,00

1.791.043,15

448.405,20

51.204,62

499.609,82

1.325.585,95

'1.291.433,35

0

0

obežný majetok:

- Zásoby

- Krátkodobé pohl'adávky (mínus opravná položka k pohl'adávkam)

- Finančné účty, pokladňa...'

- Náklady budúcich období.....'..

obežný a neobežný majetok spolu:

Pozemky Stavby
Samostatné hnutel'né veci
a súbory hnutel'ných vecí

Dopravné
prostriedky

Obstaranie
DHM

Poskytnuté
preddavky na

DHM

52.455,33
Prvotné ocenenie -
stav na začiatku BUo 0 1 .710.885,82 í0.650'- 0 0

Prírastky 0 17,052,00 0 0 0

0Ubytky 0

Presuny 0

Stav na konci BUO 0 1.710.885,82 69.507,33 í 0.650'00 0 0

Oprávky -stav na
začiatku BUO

0 413.470,00 29.83'.1,21 5.í 03'99 0

Prĺrastky 0 42.772,15 5,769,97 2.662,50 0 0

úbytky 0 0 0 0 0 0

Stav na konci BUO 0 456.242,15 35.601,18 7.766,49 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku BUo
0 1.297.415,82 22.624,12 5.546,01 0 0

Stav na konci BUO
0 1.254.643,67 33.906,1 7 2.883,51 0 0

t.378.82o,4l€
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Zásoby tvoria potraviny potrebné k príprave jedál, pohl'adávky z vyúčtovaných služieb klientom,
náklady budúcich období tvorí zúčtovanĺe nákladov, ktoré sa týkajú r. 2o2o' Napr. poistenĺe

majetku, zodpovednosti, predplatné sluŽieb.

Tdroie krytia maietku:

VIastné zdroje spolu: ....,607,34 €

V tom: Základné imanie.''.''.. '...'...'.'697,07 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia'..'.'.'...... -26'255,93 €

Výsledok hospodárenĺa za bežné obdobie.'.'.. ....'.26'166,20 €

Cudzie zdroje spolu: .23o.t56,46€

V tom: rezervy.......

Záväzky zo sociálneho fondu: .'.'..

Záväzky z nájmu.'....

Krátkodobé záväzky.......

Bankové pôžĺčky a výpomoci'''...'.

- časové rozlíšenie(výnosy budúcich období)

.'........'..13'672,29 €

". "''''''1'L9'4o2,I2 €

. "''.''''...27'875,00 €

...'.'..1'148.056,6]- €

........1.378.820,41 €Zdroje krytia majetku spolu:

Krátkodobé rezervy boli tvorené na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a na poistenĺe do

poĺsťovní z tohto titulu' organizácia k3I'12'2020 maĺa krátkodobé záväzky a tieto boli tvorené
záväzkami z obchodného styku vo výške: 28.203,67 €, voči zamestnancom 42.98'J',18 €, vočĺ

poisťovniam 25.033,87 €, voči daňovému úradu 5.L88,32 €. Vratky zdôvodu neobsadenosti za

4.štvrťrok sú vo výške: 12'848,46 € a ostatné záväzky sú vo výške: 5.L46,62 €. Záväzky z nájmu

predstavujú zostatok záväzku z leasingovej zmluvy na obstaraný automobil zn' Dacia a novoobstaraný

majetok - konvektomat.

Položka - výnosy budúcich období tvorí nerozpustenú dotáciu na obstaranie dlhodobého majetku

(prístavba). Postupné rozpúšťanie je účtované mesačne.

V nasledujúcej tabul'ke sú uvedené záväzky podl'a splatnosti

Druh záväzkov
Stav na konci

beŽného účtovného obdobia
bezprostľed ne predchádzajúceho

účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 6,000,00 6.000,00

Zäuäzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

113.480,12 159,302,01

Kľátkodobé záväzky spolu 1',19.480,12 165.302'0ĺ

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane

25.330,00 10.706,39
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Dlhodobé záväzky spolu 25.330,00 í0.706'39

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 144.810,12 175.797,80

text

Suma v€

BO PO

Drobný hmotný majetok 100.295,32 100.295,32

Drobný nehmotný majetok 1.445,10 1.445,10

ZáloŽné právo - prístavba 1.557.077,05 1.557.077,05

Hodnota budovy v podnájme 1j90.205,62 1 .1 90.205,62

Hodnota pozemku v podnájme 65.027,00 65.027,00

organizácia vedie drobný hmotný a nehmotný majetok aj na podsúvahových účtoch. V evidencii je aj

majetok, ktorý je v nájme organizácie a na ktoré je záložné právo.

8. Plán činnosti na rok 2o2L

Medzi priority spoločnosti Humanus, n.o. je aj nad'alej poskytovať socĺálne služby a snažiť sa
o dobré meno V spoločnosti, prostredníctvom poskytovanĺa kvalitných služieb svojim klientom.
Z dlhodobého výhl'adu a skvalitnenia činnosti na d'alšie obdobie je organizácĺa pripravená reagovať na
potreby regiónu pri poskytovaní sociálnych služieb, ochotná spolupracovať s inými organizáciami
a verejnosťou a odhodlaná robiť maxĺmum pre odkázaných starých a chorých l'udí. Zabezpečiť tieto
úlohy znamená vzdelávať zamestnancov, využívať všetky dostupné možnosti na získavanie finančných
zdrojov s cielbm plného využitia kapacít v oblasti poskytovania sociálnych sluŽieb'

Pre klientov sa plánuje nad'alej pokračovať v úprave okolia a organizovať spoločné
a spoločenské akcĺe'

9. ZAVER

Vedenie Humanus, n.o. sa snažĺlo v priebehu roku 2020 využiť finančné prostriedky čo
najúčelnejšie a najefektívnejšie na zabezpečenie potrieb svojim klientom a zamestnancom.
o uvol'nené klientske miesta je neustály záujem a tieto sú ihned' obsadzované. Práve záujem
potenciálnych klientov o umiestnenie v Humanus, n'o. predurčuje jej rozvoj a kvalitatívny rast
v prospech klienta.

Zároveň sa chceme všetkým pod'akovať, ktorí nám podalĺ pomocnú ruku pri dosahovaní našich
zámerov. Ďakujeme všetkým klientom, príbuzným, zamestnanom, priatelbm za trpezlivosť
a vzájomnú pomoc pri prekonávaní nel'ahkých mesiacov roku 2020'
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EKONOMICKY OPRAVNENE NAKLADY ZA
ROK 2020

Názov organizácie Humanus n.o.

Druh poskytovanej sociálnej služby
(Dss' Rs' ZPB' atď.) DSS

Forma poskytovanej sociálnej sluŽby
(ambulantná, týŽdenná' celoročná) celoročná

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 12

Kapacita podľa registra 1ô

skutočná obsadenosť - priememý počet klientov
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 7,8

Položky

Gelkové EoN
uvedenej

sociálnej sluŽby
za ľok

EON na mesiac
na klienta

podl'a kapacity

EON na mesiac
na klienta podľa

skutočnej
obsadenosti

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podl'a
osobitného predpisu

91 086,40 474,41 973,15

b) poĺstné na verejné zdravotné poistenie, poistné na socĺálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dÔchodkove sporenie
platné zamestnávatel'om v rozsahu určenom podl'a písmena a)

30 908,70 160,98 330,22

c) tuzemské cestovné náhrady 732,42 3,81 7,83

d) Výdavky na energie, vodu a komunikácie I 369,50 43,59 89,42

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov 27 302j1 142,20 291,69

f) dopravné 0,00 0,00

g) výdavky na rutinnú údrŽbu a štandardnú údrŽbu okrem
jednorazovej údÉby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov

4 637,25 24,15 49,54

h) nájomné za prenájom nehnutel'ností alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych stľojov, prístrojov'
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obyklého nájomného' za aké sa V tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci

31 399,46 1ô3'54 335,46

i) výdavky na sluŽby 18 953,72 98,72 202,50

j) výdavky na beŽné transfery v rozsahu vreckového' odstupného,
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca

856,84 4,46 9,15

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podl'a Účtovných
predpisov í 564,95 B,15 16,72

EoN náklady spolu 215 811,35 1',124,02 2 305,68

Prepočet EoN na 1 klienta na mesiac = Celkové EoN : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby :
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2020
Mzov organizácie Humanus n.o.

tľuh poskytovanei sociálnej služby
(Dss' Rs' zPB atď.)

ZPS

Form a poskytovanej sociálnej služby
(am bulantná' týŽdenná' celoročná)

celoročná

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v
roku 12

lGpacita podl'a registra '103

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 98,5

PoloŽky

Celkové @N
uvedenej

socĺálnej služby
za rok

EoN na mesĺac
na klienta

podlä kapacity

@N na mesiac
na klienta podla

skutočnej
obsadenosti

a) rnzdy' platy a ostatné osobné Vyrovnania vo výŠke, Korá
zodpovedá výŠke platu a ostatných osobných vyrovnanÍ podl'a
osobitného predpisu

609 578,25 493, 1 I 515,72

b) poistné na Verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné prÍspevky na starobné dÔchodkové sporenie
p|atné zarrestnávateľom v rozsahu určenom podľa písnrna a)

206 850,52 167,35 175,00

c) tuzeľr'ské cestovné náhrady 4 901,60 3,97 4,15

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 56 011,31 45,32 47,39

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia
nových interiérov 182 714,17 147,83 1 54,58

f) dopravné 0,00 0,00

g) výdavky na rutinnú údrŽbu a štandardnú údrŽbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častĺ a riešenia
havarijných stavoV

31 033,92 25,11 26,26

h) nájomné za prenájom nehnutel'ností alebo inej veci okrem
dopľavných prostriedkov a špeciálnych strojov, pľístrojov,
zariadenĺ, techniky' náradia a materiálu najviac vo výške
obyklého nájomného' za aké sav tom čase a natom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho ĺstého
druhu alebo porovnatel'né veci

63 529,14 51,40 53,75

i) výdavw na sluŽby 126 844,11 102,62 107,31

j) Výdavky na beŽne transfery v rozsahu vreckového, odstupného,
odchodného, náhrady prlmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zan€stnanca

5 734,26 4,64 4,85

k) odpisy hrlrctného nujetku a nehľĺptného majetku podl'a účtovných
predpisov 10 473,11 8,47 8,86

EoN nákladyspolu 1297 670,39 í 049'90 I 097,86

kapacita podl'a registra/resp. skutočná obsadenost'

EKONOM ICKY OPRAVNENE NAKLADY ZAROK

Prepočet EoN na 'l klienta na mesiac = Celkové EoN : počet mesiacov poskytovania socĺáInej služby :
ka pacita podl'a re gistra/res p' s kutočná obsade nost'
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Tel.: 033/5349291, Fax: 033/5349293, Mobil: 0908 754 117, Mail: taxaudit@slovanet.sk, www.taxauditslovensko.sk

SPRÁVA NEzÁVlsLÉHo AUDíToRA
Zakladateľom a riaditeľovi neziskovej organizácie Humanus, n'o'

l. Správa z auditu účtovnej závierky

NázoI
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Huľnanus, n'o. (d'alej len ,,Nezisková organizácia"),
ktorá obsahuje súvahu k31. decembru 2020, výkaz ziskov astrát za rok končiaci sa kuvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej
organizácie k 3].. decembru 2020 a výsledku jej hospodáľenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č' 43I/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpĺsov {d'alej len ,,zákon o účtovníctve"),

základgeĺóeor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky' od Neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č' 423/zoL5 o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č' 43L/zoo2 7' z' o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej
závĺerky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovenítýkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodnovednosť ätatutárľleho oľgi*nLLa p5Ôb'.Š-oveľenýeh sľraYqv.?-ďm-za účtovnú závierku
štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré 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 Neziskovej
organizácĺe nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého
pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti
v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnost', alebo by nemal
inú realistickú možnosť než tak urobiť.
osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohl'ad nad procesom finančného výkazníctva Neziskovej
organizácie.

Zodnoved nqĺť a udĺtCI ra aa au.dli .tič|ovĺei ĺsy} grkY
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nespľávnostĺ môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nespľávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audÍtorské
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dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej
nesprávnostĺ v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať
tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly'

r oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolnostĹ ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Neziskovej
organizácie.

* Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeľanosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimisúvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

* Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovnĺctve pouŽíVa predpoklad nepretržitého pokračovanĺa
v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti
s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Neziskovej organĺzácie
nepretržite pokračovať včinnosti. Ak dospejeme kzáveru, že významná neistota existuje, sme povinní
upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto
informácie nedostatočné, modifikovať náš názor, Naše závery vychádzajú z audÍtorských dôkazov získaných do
dátumu vydania našej správy audítora' Budúce uda|osti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nezisková
organ izácia prestane pokračovať v nepretržitej čin nosti,

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

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonogľame auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho
auditu zistíme'

ll. Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
9p ľév a k iĺJqĺľráciá m' kto ĺé ia ĺ.ľ Yád z fr i |'l..-v-p* v.ýľ o č nei q p {tY"g
štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzt'ahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou 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 závĺerky, alebo sa inak zdajú byť významne
nespráVne'
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závieľky nemali k dispozícii.
Ked'získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktonich
uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme
názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve'
okrem toho uvedieme, čisme zisti|i významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o
účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Trnava, 3L05.202I

TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r. o.
Kapitulská 14
9t7 Ot Trnava
obchodný registerTrnava, odd.: Sro, č. vložky: to!86lT
Licencia sKAu č. 131

lng. Ružena Straková, MBA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 797 a";* {&**-**"r
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neziSkoveJ účtovnej jednotky

v sÚstave podvojneho učtovníctva

zostavenák 31.12.2020
číselné údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa pĺšu zl'ava. Nevyplnene riadky sa ponechávaJÚ prázdne'
Udaje sa vypĺĺajĺ paličkovým plsmotn (pod|'a tohto vzoru)' pĺsacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou

ÁÄg čo É r eu ĺ,l K ĹlvlN0P0Rš T ÚVX ý Ž 0'l 2 345 ó7 89

UZNUJ 1

Uč NUJ
UČToVNA ZAVIERKÄ ilililtIlilililIilililililt 

-l

Záznamy daňového úradu

fu1iesto pre evideĺrčné ť;ĺslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

iiilv|i iy! laBné ? Polláiu Fs

Daňové identifikačné čislo

2022497895
lČo

37986988
SID SK NACE

87.30.0

Za obdobie

mimoriadna schválená

(vyznači sa x)

X riadna

Učtovná závierka

X zostavená

Mesiac Rok

od 12020
do 12 2020

2019
2019

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od1

do 12
Priložené súčasti účtovnej závĺerky

X SÚvaha (Ui NUJ 1-01)

X Vykaz ziskov a strát (Uč NUJ 2-01) (vyznačĺ sa x)

X Poznámky (Uč NUJ 3-01)

obchodné meno alebo názov úČtovnej jedllotky

Humanus,n o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

51NABREŽlE A ' HL lNKU
PSC Obec

92OO,I HLOHOVEC
Čĺslo telefonu Čĺslo faxu

o903l203132 0 ĺ
E.nlailová adresa

MAJA .MUZ IKOVA@GMA lL COM
Zostavená dňa Podpisový záznam osoby

zodpovedne1 za vedenĺe
Účtovnĺctva:

Podpisový záznanr osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho oľgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
Účtovnej jednotky:

*.${.:;ĺĺä*äj_.,á s.i ::;.. ):2, r''}*
:.lil.' 

" 
iĺ" /.' . j;*'^'' , i-

' ",,'in 1+,.{r;,,-,,/t
il I I' $' "'i;'ii 

"itri" )

31.03.2021
Schválená dňa ,ft,ĺ,lrtt/ .'fuĺĺ*"f
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Súvaha (Úč NUJ 1-o1) lČo 3 7 9 8 ô 9 8 8 /SlD

BeŽné účtovnó obdobie

Kôrekcia
Strana aktív

Bežprostľedne
predchádzajÚce
účtovné obdobie

BŕUtto Netto

3

Netto
-4

a z

2.

A. NEoBEŽNÝ MAJEToK sPoLU r.002+r.009+r.021

Dlhodobý nehmotný ma'etok r'003 až r.008

Nehmotne Výsledky z Vývoiovej a obdobnei Óinnosti 012-(o72+o91 AÚ)

softVér o13-(o73+o91 AÚ)

ocenite|'né práVa 014-(074+091 AU)

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (o1 8+oĺ9)-(o78r079+o91 AÚ)

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 -093)

Poskŕnuté pÍeddavky na dlhodobý nehmotný majetok (o51-o95 AÚ)

Dlhodobý hmotný majetok r.0'l0 až r.020

Pozemky (031 )

diela a zbierky (032)

; Stavby o21'(081+o92 AÚ)

hnutelhé Veci a súbory hnuteĺhých Vecí 022-(082+092 AÚ)

Dopĺavné proslriedky 023-(o83+0s2 AÚ)

Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092 AU) 0'ĺ 5

Základné stádo a t'ažné zvieĺalá 026-(o8ô+o92 AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok o28-(o88+o92 AÚ) o17

: ostatný dlhodÔbý hmotný majetok o29_(o89+o92 AÚ) 018

obstaranie dlhodobého hmotneho ma.ietku (042,0e4); 019

Poskýnuté preddavky na dlhodobý hmÔtný majetok (o52-o95 AÚ) o20

Dlhodobý finančný majetok í022 až Í.o28 o21

1 791 043,15 499 609,80 1 291 433,35, 1 325 585,95

't 791 043,1 1 291 433,35 1 325 585,95
:

1 710 1 254643,67' 1 297 415,

69 507 33 906,17 22624,1

'í0 2 883,51 5 546,01

: Podieĺove cenné papiere a podiely V obchodných spoločnostiach
: V ovládanej osobe (061 -096 AU)

Podielové cenné papiere a podiely V obchodných spo|očnostiach
s podstatným vplyvom (062-096AU)

022

o23

, Dlhové cenne papiere drŽane do splatnosti (oô5-o96 AÚ)

: PÔŽičky podnĺkom v skupine a ostatne pôŽičky (oô6+o67)_096 AÚ

, ostatný dlhodobý Íĺnančný majetok (o69-o96 AÚ)

obstaranie dlhodobého ĺlnančného majetku (043-0e6 AU)

Poskytnuté preddavky na dĺhodobý íinančný majetok (053-096 AÚ)

499 609,80

456 242,15

35 601.16

7 766,49

é. r'

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

o12

013

014

o24

o25

026

027

028
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l súvaha (Úč NUJ 1-o1) |

Strana aktív

g. oeeŽHÝn'nJEToKsPoLu

zásoby

Matériál

Nedokončená \,ýroba
a polotovary Vlastnej ýroby

Tovar

PoskytnUté prevádzkové pŕeddavky na zásoby

Dlhodobé pohl'adávky

e.r

r.030+r.037+ŕ.042+r.05'| 029

ľ.o3í až r.036 030

031(1'ĺ 2+ ĺ 1 9)-1 91

(1 21 + 1 22) -(1 s2+ 1 93\'. 032

(123-194) : 033

(124-1e5) 034

(132+139)-'ĺ96 035

(314 AÚ-391 AÚ) 036

r'038 až r.04í

lČois 7 g
,l

8 6 I 8 8i/SlDi

BeŽné účtovné obdobie

BŕUtto Korekcia Netto Ňetto

b 1 3 4

94 953.45

3 410,42

3 410,42

I313,57

9 313,57

I 313,57

85 639,88

3 4't0,42
-----:-----

3 410,42:

81 662,18

2 530,73

i iÄo,l

(3l1 AÚ aŽ 314AÚ)-391 AÚ

040

041

042

(385) 059

3í 303'56

bU

'1768,87

58 470,60

1747 ,18 
:

1747 .18:

'I

,{ oao oo

1 300,00

20 689,99

60 239,47

1768,87

58 470,60

1747,181

16 700,93

16 ô80'24

20,69

62 430,52

19'10,59

60 51 9,93

2332,59

2332.59

1 409 580,72

037

038Pohl'adáVky z obchodného styku

ostatné pohl'adáVky 1sĺ s aÚ-ssĺ ĺÚ; 039

PohľadáVky Voči účastníkom zdÍuŽenĺ (358AÚ-391 AÚ)

lne pohlädávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ).391 AÚ

3. lKrátkodobé pohl'adávky r.043 až r.050

Pohl'adáVky z dÓvodU finančných Vzt'ahov k štátnemU rozpočlu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) o47

PohľadáVky Voči účaslníkom zdruŽenÍ (35B AÚ-391 AÚ)

Spojovacĺ účet pri zdruŽení (396-391 AÚ)

lné poh|'adáVky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

4. Finančné účty r.052 aŽ r.056

Pokladnica (211+213)

Bankove účty (221 AU+261)

Bankove Účty s dobou viazanosti d|hšou ako.ieden rok (221 AUI

Krátkodobý fi nanÔný majetok (251 +253 + 25 5 +256+2 57)-29 1 AV

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ aŽ 314AÚ)$91 AÚ 043 1 300,00

ostatné pohl'adáVky (31 5 AÚ_391 AÚ) 044 30 003,56

Zúčtovanie so Sociálnou poist'ovňou a zdravotnými poistbvňami (336) 045

Daňove pohl'adáVky (u'l aŽ345| 046

x

X

obstaranie krátkodobého finančného majetku

c. ČÁsovÉRozLĺŠENlEsPoLU

Náklady budÚcich období

Prí.|my budúcich období

MAJETOK SPOLU Í.00í+r.029+r.057: 060 j 1 887 743,78

(259-29í AÚ)

r.058 a r.059

(381 ) 747 8

i

508 923,37 1 378

048

049

053

054

055

050

05ĺ

056

057

058
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Súvaha (Úč NUJ 1_o1)

Strana pasív

a

A. VLASTNÉ zDRoJE KRYT|A MAJETKU sPoLU

a peňaŽné fondy

lmante

Peňažné Íondy tvorené podlä osobitného predpisu

Fond reprodukcie

oceňovac|e 
:ozdlely 

z pÍ€cenenia m:ľln| . 
'.u''no:

oceňovacie Íozdiely z precenenia kapitálouých Účastín

tvorené zo zlsku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

ostatne ĺondy

3. výsledok hospodárenia minulých rokov

r.062+Í'068+r.072+Ĺ073 607,34

r.063 aŽ r.067 062 697,O7

lČoIa z 9-

ó. r.

ne

r.069 aŽ r.071 068 :

(421\

BeŽné účtovné
obdoble

6

697,07

-26 255,93

26 166,20

230 1 56,46

57 549,34

25 330,00

11 657,71

13 672,25

účtovné obdobĺe

-25 558,86

697,O7

697,07

-114 516,55

88 260,62 
:

(414l

(41s)

064

066

067

(411)

(412]'

(413)

b

06í

103

063

065

2-

069

070(423)

1427) 071

(+;-a28)

4. hospodárenia za ÚčtoVné obdoble r.060-(í.062+ Ĺ068 +Í,07 2+ r'07 4+ Í.10 1|

r.075+r.079+r.087+Ĺ097B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

Ĺ076 aŽ ľ.078

(451 AÚ)Rezervy zákonné

ostatné rezďVy

076

077

07a

079Ĺ080 aŽ r.086

080(47z',)

(459 AÚ)

,Krátkodobé rezeruy

7áväzky

záväzkY zo sociálneho íondu

Vydané dlhopisy

závazkY znájmu

(323+451 AÚ+459 AÚ)

2.

(473't o8í

(474 AU) , o82

083

2702,57 i

DIhodobé prijaté preddavky

Dlhodobé neVyfakturované dodáVky

Dlhodobé zmenky na úhradu

ostatne dlhodobe záVäzky

J. Krátkodobé záVäzky

záväzkY z obchodného styku

Voči zamestnancom

so Sociálnou poistbvňou a zdraVotnými poisťovňami

Daňové záväzky

,ostatne záVäzky

výpomoci a pôŽičky

Dlhodobé bankové ÚVery

BeŽné bankové úVery

Pri.iaté krátkÔdobé finančné uýpomoci

c. čAsoVÉRozLĺŠENlEsPolu

(475]

(476) 084

(478) , 085
'. 

- 

l

(373AÚ+479AÚ) 086

(321 až326| okrem 323

(331 +333)

088

08s

r.088 až r.096

(336)

(341 až345)

119 402,12

28 203,67

1 65 302,01

35 225,65

42675,23

25 ĺ90,50

5 s62,48

13 046,03

43602,12

3 l 875,00

3'ĺ 875'00

1 158 348,17

1 't25,OO

1 187 223,17

I 409 580.72

z dôvodu Íjnan Vzt'ahov k štátnemu rozpočtu a rozpočlom Územnej samosprávy (346+348)

z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov (3ô7)

Voči účastnĺkom zdruŽenĺ (368)

Účet pri zdfužení (3e6)

(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)

42 981.18

25 033,87

5 188,32

12 848.46

5 14ô'62

27 875,00

27 875,00

4. r.098 aŽ Ĺ100

(461 AÚ)

(231+232+461 AÚ)

(241+249) 100

'VýdaVky budúcĺch obdobĺ

r,102 a r.103 101

(383) 102

1 'ĺ48 056'6'l

1 148 050,61] Výnosy budÚcĺch obdobĺ (384)

6

072

073

074

s7 549,34075

246 791 ,41

38 908,01

38 908,oĺ

1 0 706,39

I 003,82

087

090

091

092

093

095

094

09ô

099

0.,! 
....

098

vLAsTNÉ zoRoJE A cUDzlE zDRoJE sPoLU r.001+Í.074+r.10'| í04 1 378 820,41
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oGis

ca

504

2

Výkaz ziskov a stĺát (Úč ĺuJ ä-ôĺ l i

účtu Náklady

b

501 Spotĺeba materiálu

502 spotÍeba energie

Predaný tovar

511 opravy a udrŽiavanie

5 Cestovné

51 3 Náklady na repľezentáciu

ostatne sluŽby

ľĺzaove naŔjaoý

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

525 ostatné sociálne poĺstenie

Cĺslo
, riadku

lČo 3 7 9 8 6 9 8 8 /slD

Cinnost'

zdaňovaná Spolu

2 3

189 711 ,26 189 711 ,26

64 380,8264 380.82

35 671 ,17

5 634,03

205 243,29

62 i15,s5

20 028,22

16 498,56

362,10 I 121 ,52

203 008,79

Bezpľostľédne
predchádza|úce
Účtovné obdobie

!:
01

02

bä

04

05

06 362'í0

07 203 008,79518

52'l

527 Zákonné sociálne náklady

528 ostatné sociálne náklady

08

o9

10

14
:

704 873,76

252 19'1,45

41 436,92

621,00

51 204,60

704 873,76

iib tst,ts

209 709.20
'a,oeht,sa

áog o1g,6a

. 11 41 436,92 24 990,68

621,00

" 
s áaj,sÁ

9,39

46 4 402,

í 34'80

531

532

Daň z motorouých vozidiel

1

i12
. 13

Daň z nehnutel'nostĺ

538 ostatné dane a poplatky 15 3 716,58

16

17 9,39

18

1 572,46

134,AO

22 1 0'17,52

zÓ

24 3 528,41

J 6,5871

572

54

544

545

546

547

KUÍzové straty

Dary

osobitné náklady 1 017,s2 2 748.98

ul! ''ľ?nká a škody

2 iza,qt 3 623,35 .549 lné ostatné náklady

55'l
Odpisy
hmotného majetku

552

553 Predané cenné papiere

nehmotného majetku a dlhodobeho

ehmotného
'E 51 204,60 50 045,95

26

27

554 Predaný materiál

555 Náklady na kĺátkodobý finančný majetok

Tvorba fondov

Náklady na precenenie cenných papierov

Tvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek

Poskytnuté prÍspevky organizačným zloŽkám

Poskytnuté prĺspevky iným účtovným jednotkám

Poskytnuté prĺspevky fyzickým osobám

565 PoskytnUté prĺspevky z podíelu zaplatenej dane

5b/ Poskýnuté príspevky z verejnej zbierky

28

30556
'sisii

558

561

562

563

3ĺ

1)

34

,E

36

aa

38

3 667,26 3 667,26 3 634,42

35 671,',t7

s osĺ,oe

Zmluvné pokuty a penále

ostatné pokuty a penále

odpÍsanie pohl'adávky

19

to

21

29

Účtová trieda 5 spolu Í.o1 až Í.37 1562742,32
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Výkaz ziskov a strát č NUJ 2-01)

Výnosy

b

60'l ÍrŽby za vlastné výrobky

602 TrŽby z predaja sluŽieb

604 rržby za predaný tovar

61 1 na stavu zásob nedokončenej výroby

612 na stavu zásob polotovarov

Zmena staVu zásob výĺobkov

lČo379B

Činnost'
Číslo

Hlavnáriadku, nezdaňovaná zdaňovanä

6 I 8 I /StD

Bezprostredne
predchádzalúce

Spolu ] Účtovné obdobié
Čĺslo
účtu

C: 2 3 4

39

40 801 295,80 801 295,80 798 450,28

4 571,05

0,08

58,01

41

42

48

4g

43

144

46

47 4 571,05

614 zmena stavu zásob zvierat

621 Aktivácia materiálu a tovaĺu

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb

623 ]Aktiváciadlhodobého nehmotného majetku

624 Aktivácia dlhodobeho hmotného majetku

641 'Zmluvné pokuty a penále

642

643

pokuty a penále

Platby za odpísané pohl'adávky

50

60

644 roky

645 Kurzove zisky

646 Prĺaté dary

647 osobitné výnosy

648 Zákonné popIatky

649 lné ostatné Výnosy

65'ĺ
TrŽby zpĺedaja dlhodobeho nehmotného ma.ietku a

dlhodobeho hmotného majetku

18537 |

57

'190,55

652

653

Výnosy z dlhodobeho finančného majetku

Tlžby z pÍedaja cenných papierov a podielov

654 TrŽby z predaja materiálu

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

656 Výnosy z použitia Íondu

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

61

oz

OJ

64

65

bb658 :Výnosy z nájmu majetku
:

661 : Prljate prĺspevky od organizačných

1 300,00 1 300,00

zloŽiek 67

68

69

70

662 Prijaté prĺspevky od iných organizáciĺ

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 Prijaté členske príspevky

400,00

580,00

829,22

779 751 ,53

400,00 1 249,00

580,00 : 780.00

829,22 I 312,20

698 997,49779 751 ,53

ĺ seó íóí,6z

665 PÍíspevky z podielu zaplatenej dane

Prijaté príspevky z verejných zbierok667

osĺ

72

a1Dotácie

Účtová trieda 6 spolu r'39 aŽ l.73

Výsledok hospodárenia pľed zdanenim ĺ.74 - r'38

595 77

25 061,20 1 300,00 26 361,20

195,00 ibs,oo

1 587 803'52 i -í 300,00 1 505 443,95

88 260,62

76

88 260,62 :

74

75

53

51

52

54

55

56

58

59

't 85,37

ĺ 90'55

Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (ľ.76 + Í.77)X+/-) 78 25 061,20 1105.00 26 166,20
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) lČo /stD

Čl' l

Všeobecné údaje

('ĺ) Meno a prĺezvisko fyzickej osoby alebo názov pľávnickej osoby, ktora je zakladatelbm alebo zľiadbvatelbm účtovnej jednotky,

dátum zaloŽenia alebo zriadenia účtovnej jednotky'

Katarĺna Šupová
JUDr. Miroslav Supa
lng. Mária Sišková
lvana Sišková
Daniel Pardubský
Renata Pardubská
Vojtech Ružička

Dátum zaloŽenia : 22'11.2a07

Dátum zriadenia: 6.12.2007

(2) lnformácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádza1Ú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky'

Štatutárny orgán: lng. Máľia Šĺšková

Dozorný orgán: JUDr' Petra Lukáčová
Mgr. Katarína Šupová
Mgr, Ivana sišhová

Správna rada: JUDr. Edita Šupová
Mgr. MichalPolák
MUDr. lvan Šiška

(3) opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnĺkate|skej činnostĺ, ak ju účtovná jednotka

vykonäva.

Poskytovanie sociálnych sluŽieb v zmysle zákona č' 448/2008 Z.z, o sociálnych sluŽbách a o Zmene a doplnenĺ zákona č'
455/199'l Zb. o Živnostenskom podnikanĺ v znenĺ neskorŠĺch predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadenĺ pre fyzické osoby, ktoré sÚ odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre Íyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:

- V zariadenĺ pre seniorov

- v domove sociálnych sluŽieb

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcĺch zamestnancov účtovnejjednotky za účtovné obdobie, za
ktoré sa zostavuje účtovná závierka (dalej len ,,bežné účtovné obdobie'') a za bezprostredne predchádzajúce účtovne obdobie,
Počet dobrovol'nĺkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorĺ vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú
jednotku počas beŽného Účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

3 7 9 I 6 I I I
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Poznámky(Uč NUJ3-01) /srD

Bežné účtovné obdobie
Bezpľostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
62 63

Z toho počet vedúcich zamestnancov
5 5

Počet dobrovol'níkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovol'nĺkov, ktorí vykonávalĺ dobrovol'nícku činnosť pľe

účtovnú jednotku počas Účtovného obdobia 0 0

(5) lnformácia o organizáciách v zriadbvateľskej pôsobnosti účtovne.ijednotky.

učtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
(6) Udaje podl'a odseku 4 a čl' lll a lV sa uvádzajú v textovej podobe a tabul'kovej podobe.

Čt.ll

lnformácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) lnformácia, čije úČtovná závierka zostavená zasplnenia predpokladu, Že účtovná jednotka bude nepretŕite pokračovať vo

svojej činnosti.

Účtovná závieľka neziskovej organizácie bola zostavená za pľedpokladu nepľetÉitého pokľačovania vo svojej činnosti. K
31. decembľu 2020 Spoločnost'vykázala kladné vlastné imanie V0 výŠke 607,34 €. Zriad'ovatelia neziskovej oľganizácie
prehlásil, Že neziskovú organizáciu podporia minimálne v čase dhlších 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuie
účtovná závierka, a v dohl'adnej budúcnosti formou Íinančnej a ostatnej pomoci tak, aby pokÍačovanie v hlavnej činnosti
v žiadnom pľĺpade nebolo ohľozujúce'

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metod s uvedenim dôvodu týchto zmien a vyčĺslenĺm ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záuäzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnejjednotky,

Učtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých poloŽiek majetku azávázkov v členenĺ na

l dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
učtovná jednotka nemá náplň pre tÚto položku

l dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnost'ou
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

r dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
učtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku

Ľ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
obstarávacou cenou

; dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnost'ou
účtovna jednotka nemá náplň pre tÚto poloŽku

: dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
účtovná jednotka nemá náplň pre tuto položku

t dlhodobé finančné investicie
učtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

l zásoby obstaľané kúpou
obstarávacou cenou

l zásoby vytvorené vlastnou činnost'ou
učtovná jednotka nemá naplň pre tÚto poloŽku

I zásoby obstarané iným spôsobom
učtovná jednotka nemá nápĺň pre tuto poloŽku
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) Éo I /stD

I pohl'adávky
menovitou hodnotou

t krátkodobý finančný majetok
učtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

l časové rozlĺšenie na strane aktĺv
menovitou hodnotou

l záväzky vrátane rezerv' dlhopisov, pôžičiek a úVerov
menovitou hodnotou

l časové rozlíšenie na strane pasív
menovitou hodnotou

l deľiváty
účtovná jednotka nemá náplň pre tÚto položku

l majetok azäväzky zabezpečené derivátmi
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

l prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu
účtovna jednotka nemá náplň pre túto položku

I majetok azáväzky zabezpečené derĺvátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre tÚto položku

(4) Spôsob zostavenia odpisoveho plánu pre jednotlivé druhy dlhodobeho hmotneho majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, pouŽité sadzby odpisov a odpisové metody pri určení odpisov.

odpĺsový plán je zostavený podľa zákona o učtovnĺctve, Učtovná jednotka pouŽĺVa rovnomerné odpisy'

číslo Účtu
odpisová
skuoina

doba
odpisovania (v

rokoch) ľočný 
-qdpi-s-'

1t40021 6 40

zdvihák 022.4 1 4 1t4

anténnV svstém, aut.brána 022.4 2 6 1t6

klimatizačne iednotky o22.4 2 o 1t6

kotol (ohrev vody), výt'ah 022.4 4 12 1ĺ12

SYSCALL 022.A 1 4 1t4

automobil 023 1 4 1t4

(5) Zásady pre zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku. Uvädza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné poloŽky a rezevy,

Učtovná jednotka uplatňuje rezeNy, Rezeruy sa vytvárajú vtedy, ak má účtovná jednotka súčasný zákonný,zmluvný alebo
mimozmluvný závázok, ktoý je dÔsledkom minulých udalostĺ a na základe ktorého pravdepodobne dÔjde k úbytku
ekonomických úžitkov, azároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov. Oceňujú sa vočakávanej
výŠke záväzku.

Rezerva za nevyčerpane dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia sa vypočíta na základe priemernej mzdy
zamestnanca a počtu dnĺ nevyčerpanej dovolenky.

Učtovná jednotka tvorila opľavné poĺoŽky na sporné pohl'adávky' ktoných predpoklad úhrady je sporný' Jedná sa
o pohl'adávky; neuhľadený poplatok za poskytnutú sociálnu sluŽbu

I

3 7 I 6 9 I I

Strana



Poznámky(Uč NUJ3-01) lčo lstD

Čt.ltl

lnformácie, ktoľe dopĺňajú a vysvetl'ujú údaje v súvahe

(1) Udaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku zabeŽné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podl'a poloŽiek tohto majetku v členenĺ podl'a poloŽiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v pĺvotnom ocenenĺ na začiatku beŽného účtovného obdobia, prĺrastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na
konci beŽneho účtovného obdobia,

b) prehl'ad oprávok a opravných poloŽiek k dlhodobemu majetku podl'a jednotlivých poloŽiek tohto majetku v členení podl'a

poloŽiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných poloŽiek k dlhodobemu majetku na začiatku beŽného účtovneho obdobia'
ich prĺrastky a úbytky počas beŽného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehl'ad o zostatkových cenách dlhodobeho majetku na začiatku beŽného učtovneho obdobia a na konci beŽneho účtovného

obdobia.

NDMl

Nehmotné vysledky
z vývojovej

a obdobnej činnosti

SoÍtvéľ ocenitel'né
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný

maietok

Obstaranie
dlhodobého

nehmotného maietku

Poskytnuté preddavky
na dlhodobý nehmotný

majetok

spolu

Pľvotné ocenenie
- stav na zaČiatku

BÚo

Prĺrastky

0 0 $ 0 0 0 0

Ubytky

Presuny

Stav na konci BUO

Oprávky -stav na
začiatku BUo

Prĺrastky

Úbytky

Stav na konci BÚo

Zostatková
hodnota

stav na začiatku
BÚo

Stav na koncĺ BÚo

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 00

3 7 9 I 6 9 I I
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Poznámky (Uč NUJ 3 -01) Éo 3 /stD

DHM

Pozemky Stavby
Samostatné hnutel'né veci
a súbory hnutelhých vecĺ

Dopravné
prostriedky

0bstaľanie
DHM

Poskýnuĺé
pľeddavky na

DHM
spolu

Prvotné ocenenie -
stav na začiatku BUo 0 1.7,10.885,82 52.455,33 ĺ0.650'- 0 1.7't3.951,15

Prĺrastky 0 0 17,052,00 0 0 0 '17.052,00

Úoyttĺy 0 0 0

Presuny 0

Stav na konci BUO 0 1.7ĺ0.885'82 69.507,33

29.831,21

10.650,00

5. ĺ 03'99

0

0

0

0

0

'l.791.043'ĺ5

448.405,20

51.204,62

opĺávky -stav na

začialku BUO
0 41 3,470,00

Prírastky 0 42.772,15 5,769,97

0

2,662,50 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0

Stav na konci BUO 0 456.242,15 35.601 
'ĺ 

8 7.766,49 0 0 499.609,82

Zostatlĺová hodnota

Stav na začiatku BÚo
0 1.297.415,82 22.624,12 5.546,01 0

0

{i 1.325.585,95

Stav na konci BUO
0 1.254.643,67 1.291.433,3233.906'í7 2.883'5ĺ

(2) Prehl'ad dlhodobého majetku' na ktorý je zriadené záloŽné práVo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka

obmedzené práVo s ním nakladať.

PrÍstavba budovy - na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodáľstva SR v hodnoÍe 1.577.077,05 € financovaná
prostĺednícfuom fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR'

(3) Udaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobeho nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Text

spôsob výška poastného

poistenie dlhodobého nehmotného majetku 0

poistenie dlhodobého hmotného majetku zmluvný 2 085,47

(4)Uda1e oštruktúre dlhodobeho finančného majetku zabežné účtovne obdobie ajeho umiestnenĺe včlenenĺ podl'a poloŽiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu beŽného účtovneho obdobia v jednotlivých poloŽkách dlhodobého
Íinančneho majetku'

Poistenie

7 I I 6 9 I I
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Poznámky (Úč- NUJ 3 - 01) /srD

Učtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku

(5) ĺnformácia o výŠke tvorby, znĺŽenia a zúčtovania opravných poloŽiek k dlhodobemu finančnému majetku a opis dÔvodu ich
tvorby, zniŽenia a zÚčtovania.

IJčtovná jednotka nená náptň pre túto potožku

(6) Prehl'ad o významných poloŽkách krátkodobeho finančného majetku a o oceneni krátkodobeho Íinančného majetku reálnou
hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závieľka, pričom sa uvádza vplyv takehoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky'

Suma
Kľátkodobý íinančný maietok

BO PO

pokladnica 1-132,87 1.726,59

cenrny 636 00 184,00
BeŽné bankové Účty 58 470,60 60.519.93

Bankové Účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0
Peniaze na ceste 0 0

(7) Prehl'ad opravných poloŽiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku beŽného účtovného obdobia, tvorba, znĺŽenie
alebo zúčtovanie opravných poloŽiek počas beŽného účtovného obdobia a stav na konci beŽneho Účtovného obdobia, ako aj
dÔvod tvorby, zniženia alebo zúčtovania opravných poloŽiek k zásobám.

Uctovna 1ednotka nená naplň pre tÚto poloŽKu

(B) Opis významných pohl'adávok v nadväznosti na položky súvahy a v členenĺ na pohl'adávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť,
zdaňovanú činnosť a podnikatel'skú činnosť.

Text
Suma pohl'adávky

Hlavná činnost' Podníkatel'ská činnost'

Pohl'adávky voči klientom (315) z toho: 26.784,87 0

Nedoplatky(klienti)

Preplatky (klientĺ) rĺadok sÚvahy č 88

Preplatky na sluŽbách (3150999)

Pohl'adávky z obchodného styku

29.441,96 0

-3.218,69 0

561,60 0

1.300,00 0

(9) Prehl'ad opravných poloŽiek k pohl'adávkam, pľičom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zniŽenie alebo zúčtovanie opravných poloŽiek počas beŽného účtovného obdobia a stav na konci beŽného účtovného obdobia,
ako aj dÔvod tvorby, zniŽenia alebo zÚčtovania opravných poloŽiek k pohl'adávkam.

tco I

text

Pohladávky voČi

klientom

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
(+)

Presuny
(+, .)

Stav na konci
beŽného účtovného

obdobia
5.646,31 3,667,26 9.313,57

SPOLU 5.646.31 3,667,26 9.313,57

(-)

3 7 I 6 I I 8
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) /stD

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

(11) Prehl'ad významných poloŽiek časového rozlĺšenia nákladov budúcich obdobĺ a prĺjmov budúcich období

Významné poloŽky nák|adov budúcich období
a prĺjmov budúcich období

Suma

BO PO
Predplatné časopisov 80,00 80,00

poistné 1.381,33 1.380,44
Technická podpora (Kros, Form, Stormware, TV) 262,42 823,26

Školenie 0 0
Telefon 23,83 48,89
SPOLU 1.747,18 2.332,59

(12)opĺs a výška zmien vlastných zdro1ov krytia neobeŽneho majetlĺu a obeŽneho majetku podl'a poloŽĺelĺ súvahy za beŽné
Účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadácĺách, výška vkladov zakladatelbv alebo zriad'ovatel'ov, prioritný majetok
V neziskových organĺzáciách poskytujúcĺch všeobecne prospešné sluŽby, prevody zdľojov z Íondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé poloŽky sa uvádza stav na začiatku beŽneho účtovného obdobia, jednotlive prĺrastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

tabul'ka k čl' lll ods. í2 o zmenách vlastných zdrojov krytĺa neobeŽného majetku a obežného majetku

Stav na začiatku
bežného Účtovného

obdobia

Prírastky
(+)

Ubytky
(.)

Pľesuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného

obdobia
lmanie a fondy
Základné imanie 697,01 697,07
z toho:

nadačné imanie
v nadácii

vklady zakladatelov 697,07 697,07
prioritný majetok

Fondy tvorené podl'a

osobitného predpisu

Fond reprodukcie

oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
azáväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastĺn

Fondy zo zisku

rco 3 7 9 I 6 9 8 I

Text
Suma

BO PO

Pohl'adávky do lehoty splatnosti (315

nedoplatky)
6.602,30 1 .527,96

Pohl'adávky do lehoty splatnosti - 315 (preplatok

na energiách' sluŽby)
561,60 461,16

Pohl'adávky po lehote splatnostĺ (315

nedoplatky)
22.839,66 20.337,43

Pohl'adávky po lehole spĺatnosti (3'l1 ) 't.300,00 0
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Poznámky(Uč NUJ3-01) /stD

Rezervný fond 0 0 0
Fondy tvorené zo
zisku

ostatné fondy

Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
mĺnulých rokov

-1 14.51 6,55 88260,62 0 0 -26.255,93

Výsledok
hospodárenia za
účtovné obdobie

88.260,62 26,166,20 88.260,62 26,166,20

Spolu .25.558,86 114.426,82 88.260,62 0 607,34

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorĺ Účtovná jednotka, stav na začiatku beŽného Účtovného obdobia, prirastky, úbýky,
presuny a Zostatok na konci beŽného účtovného obdobia.

lJčtovná lednotka nemá náptň pre túto poloŽku

(13) lnĺormácia o rozdelenĺ účtovného zisku alebo vysporiadanĺ účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

tabul'ka k čl, lll ods. 13 o ľozdelení účtovného zisku alebo vyspoľiadanĺ účtovnej straty

Éo 3 7 9 I 6 I I I

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 89,260,62

Rozdelenie účtovného zisku

Prĺdel do základného imania

Pridel do fondu tvoreného podl'a osobitného predpisu

Prĺdel do fondu ľeprodukcie

Pridel do rezervného fondu

Prĺdel do fondu tvoreného zo zisku

Prĺdel do ostatných fondov

Uhrada straty minulých obdobĺ

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 88.260,62

lne

Účtovná strata

Vyspoľiadanie Účtovnej stľaty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných íondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

tne
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Poznámky ( Uč NUJ 3-01) Éo /stD

(1a) opis a výŠka cudzĺch zdro.1ov, a to

a) údaje o jednotlivých dľuhoch rezerv, ktoré tvorĺ účtovná iednotka; uuádza sa stav rezeru na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zniženie, pouŽitie alebo zrušenie počas beŽného účtovného obdobia a zostatok rezevy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok pouŽitia rezervy,

tabul'ka k čl' lll ods. 14 pĺsm' a)o tvorbe a pouŽitírezerv

Druh rezervy
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezeľv
Použitie
rezeru

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného účtovného

obdobia
Na mzdv a odvodv 37.528,01 56.1 69,34 37.528,0'l 56.169 34
Náiom, eneĺoie, sluŽbv 0,00

Zákonné rezervv spolu 37.528'0í 56.1 69,34
Jednotlive druhy

dlhodobých ostatných
rezerv - audit

í.3B0'00 1.380,00 1.380,00 1.380,00

ostatné rezervy spolu 1.380,00 1.380,00 1,380,00 1 380,00

Rezeruy spolu 38.908'0í 38.908'0í 57.549,3457.549,34

b) údaje o významných poloŽkäch na účtoch 325 - ostatn é záväzky a 379 _ lné záuäzky; uvádza sa začiatočný stav,
prĺrastky, úbytky a konečný zostatok podl'a jednotlivých druhov zäväzkou,

záväzok. účet 325

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

d) prehl'ad o výške záväzkov podl'a zostatkovej doby splatnosti v členenĺ podl'a poloŽiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2' od jedneho roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

3 7 9 8 6 I I 8

stav k'l.í. B0

zmena

stav k 31.12. BOprírastkv úbvtkv

ostatne záväzkv - zmluvv o spolupráci 0,00 506,98 506,98 0,00

stav k 31 .'12. BO

záväzok - účet 379

stav k 1.1. B0 zmena

prĺrastkv úbvtkv

3790000 0,00 9,39 o2c) 0,00

Mvlne platby - záuäzky 0,00 213,61 213,61 0,00

Sporenie 200,00 2,400,00 2.400,00 200,00

exekúcie (zamestnanci) 631,03 3,989,67 4.478,21 142,49

Záväzok - SP 0,00 107.889,83 107 BB9,B3 0,00
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Poznámky NUJ 3 - 01) /stD

tabul'ka k čl. lllods. 14 písm. c}a d)o záväzkoch

Stav na konci

beŽného účtovného obdobia
bezprostred ne pľedchádzaiúceho

účtovného obdobia

6.000,006.000,00

Zäuäzky do lehoty splatnosti so Zostatkovou
dobou splatnostido jedného roka

113.480,12 159.302,01

Krátkodobé záväzky spolu

Záuäzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedneho do piatich rokov vrátane

119,480,12 165.302,01

25.330,00 10.706,39

Dlhodobé záväzky spolu

Kľátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

25.330,00 í0.706'39

í75.797,80

Dľuh záväzkov

Tvorba na ťarchu nákladov

Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

lČo

Záuázky po lehote splatnosti

144.810,12

e) prehl'ad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

tabul'ka k čl. lll ods. 'l4 pĺsm. e) o vývoji sociálneho fondu

BeŽné účtovné obdobie
Bezprostred ne predch ádzajúce

účtovné obdobie

8,003,82 5.997,47

3.050,353.653,89

Tvorba zo zisku

Cerpanie 0,00 1,044,00

11.657,71 8.003,82

Sociálny fond

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

f) prehl'ad o bankových úveroch, pôŽiókách a návratných finančných výpomociach s uvedenim meny, V ktorej boli poskytnuté,

druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnostĺ a
formy zabezpečenia,

3 7 I 8 6 I I I
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) /slD

tabu]'ka k čl. Ill ods. í4 pĺsm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Výška
úroku v %

g) prehl'ad o významných poloŽkách časového rozlĺšenia výdavkov budúcich obdobĺ

' lJčtovná jednotka nemá náptň pre túto poloŽku

(15) Prehl'ad o významných poloŽkách výnosov budúcich obdobĺ v členeni najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobeho majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepouŽitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobeho majetku obstaľaného z podieĺu zaplatenej dane'

tabul'ka k čl. lllods' 15 o významných poloŽkách výnosov budúcich období

tco

72.477,48

3 7 I 8 6 I I I

Druh
cudzieho

zdroja
Mena Splatnost'

Foľma
zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného

účtovného
obdobia

Suma istiny na konci
bezprostľedne

pľedchádzajúceho
účtovného obdobia

22.217,44PÔŽička € 5,04 4,5 rokov 0,00

PÔŽička € 5,04 4,5 rokov 0,00 'ĺ8.385'04

Kľátkodobá
finančná
výpomoc

€ 0 1 rok 12.937,50 14.937,50

Krátkodobá
finančná
výpomoc

€ 0

0

1 rok 12.937,50

2.000,00

14.937,50

Krátkodobá
finančná
výpomoc

€ I r0k 2,000,00

Spolu 27.875,00

Položky výnosov
budúcich obdobĺ z

dôvodu

Stav na konci
bezpľostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pľíľastky Úĺytlĺy Stav na konci bežného
účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

dIhodobého majetku
obstaraného z dolácie

dlh0dobéh0 majetku
obstaraného z ĺinančného daru

1.187.223,17dolácie zo Štátneho rozpočtu

alebo z proslriedkov EurÓpskej
únie

39.166,56 1,'148,056,61

doÉcie z rozpočtu obce alebo z
rozpočlu VyšŠieho územného
celku

grantu

17
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Poznámky ( NUJ 3 - 01) Éo lstD

podielu zaplatenej dane

dlhodobeho majetku

obstaraného z podielu

zaplatenei dane

(16) Udaje o majetku prenajatom Íormou finančného prenájmu, a to

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

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

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. vlac ako päť rokov'

tabul'ka k čl. lll ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záuäzok
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

lstina Finančný náklad
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Celková suma dohodnutých
platieb

5.212,48 18.476,42 2.769,98 21.246,40

do jedného roka vrälane 2.405,76 4.804,13 943,39 5.747,52

od jedneho roka do piatich

rokov vrätane
2,806,72 13.672,29 1.826,59 '15 498,88

viac ako päť rokov

/sÍlna v čase uzatvorenia leasingovej zmluvy bola 8'520 €, finančný náklad y suŕne 1'103,04 a poistné v sume 1,888,66 €, Z tohto
v zostatku vykázaného na r. 082 a r, 096 je vykázaný zostatok istiny a predp,s finančných nákladov a poistného je účtovaný
mesacne 

cl. lv

lnÍormácie, ktoré dopĺňajú a vysvetl'ujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1+1 Prehľad lrŽieb za vlastné výkony a tovar s uvedenĺm ich opisu a vyčĺslenĺm hodnoty tžieb podl'a jednotlivých hlavných

druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikatelskej činnosti Účtovnej jednotky.

PoloŽky trŽieb

Za sociálnu sluŽbu

ostatné služby (preprava, doprovod)

Za stravu -zamestnanci s.709,82

3 7 9 8 6 9 I I

suma

BO

793.087,03 782.985,30

PO

4.498,95 11.844,33

3.620,65
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Poznámky NUJ 3 - 01) rco /stD

(2) opis a vyčÍslenie hodnoty významných poloŽiek pr1atých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných
výnosov,

PoloŽky pľijatých darov, os.výnosov, popl

suma

BO

400.00

PO

1.249,00Finančné dary od iných organizáciĺ

PrÍspevky z podielu zaplatenej dane 829,22 1.312,20

Prijaté finančné dary od fyz' osÔb

Výnosy z nájmu majetku

TrŽby z predaja majetku

580,00

1.300,00

0,00

(3) Prehl'ad dotáciĺ a grantov, ktoré účtovná jednotka prijaĺa v priebehu beŽneho účtovneho obdobia

Text
dotácĺe, gľantu

spÔsob

Dotácia poskytnutá Trnavským samosprávnym kĺajom na rok2o2o zmluva 46.295,45

Finančný príspevok - Úpsvar Piešt'any (par.60) dohody 7.192,56

Pľíspevok poskytnutý MPSVaR na domov sociálnych sluŽieb

Príspevok poskytnutý MPSVaR na zariadenie pre seniorov

Dotácia na obstaranie hmotného maietku-max 95 9/" z mesačného odpisu

znluva 39.985,63

Zmluva 602.269,48

zmluva 39 166,56

Dotácia sos z MPSVaR zmluva 3.087,85

Dotácia - 1'Vlana pandémie covlD19 z MPSVaR Žiadosť 38.214,00

3.540,00Dotácia - vitamíny pre kliéntov a zamestnancov Žiadosť

Spolu dotácie' granty 779.751,53

(4) opis asuma významných poloŽiek finančných Výnosov; Wádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových ziskov Účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná zävierka.

Položkv fi nančných výnosov
suma

BO PO
41,30Banková odmena 72,90

Kurzové zisky 185,37 0,08

ostatné výnosv 01.417,65

(5) Opĺs a Vyčislenie hodnoty významných poloŽiek nákladov, nákladov na ostatné sluŽby, osobitných nákladov a iných ostatných
nákladov,

6

780,00

0,00

0,00

BO
Náklady na ostatné sluŽby
Telefon, internet, TV 2.775,95
Poštovne

74

379,93 425,29
lnzertné sluŽby 474.80 939,20
Poskytovanie zdrav.starostlivosti 7.080.00 6.000.00
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(Uč NUJ3-01) lČo I lstD

320,00

odvoz odpadov, čistenie kana|izácie

BozP' Po' EPS(elekiron.poŽiarny systém) 2.821 ,5A

Pracovná te

6) Prehl'ad o účele a Výške pouŽitia podielu Zaplatenej dane za beŽné účtovné obdobie,

Tabul'ka k čl. lV ods, 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenei dane

12

3 7 o 6 I 8 I

3 856.95
Nájom nehnutel'nosti 73.O22,OO 73.O2

22.258.OO 31.629.23

23.527.56 24.673.06

Upratovanĺe, čistenie

lT sluŽby

Pranie

1.306.04
sprostredkovanie 10.079.00

5.47

91Auditorske sluŽby, administratÍVne sluŽby

PÍenájom automobilu, staveb'strojov
_7t9q,!0
2.112.00

Licencie, registračné pop1atky 4605,64 4471,03
VypracoVanie spráV 586,00 510,00
Dopravné, montáŽ 142.74 638,00
Servis okien 1.687.50

1.876 60Stočné

Revĺzie(elektro, výt'ahy, has príst) 5.1 1 5.06
Správa budov

í.335'60

2.425,02

10.000.00

3.677,45

12.000,00
PráVne sluŽby 464,72 0.00

osobitné náklady:

Zhotovenie časopisu 274,00 822,80

0,00
Akcia _ Hranice (návšteva v druŽobnom
ZSS). výletv. divadlá 0,00

51,44

1.O10,17

Posedenia(Mikuláš. deň matiek....) 598,79

Grilovačkv. šoortové ooduiatia

581,40

162,12 265,78

ostatné nákladv
Poplatkv bankám 572,42 711,02

Poistenie zodpovednosti 159,38 299.42

Poistenie maietku 2.085,47 1.895,24

Súdne ooolatkv 0 397,67

Reoistračné oooIatkv s50,00

Účel pouŽitia podielu zaplatenej dane
PouŽitá suma z bezprostľedne
predchádzajÚceho účtovného

obdobia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

Vybavenie prevádzky

Zostatok podielu zaplatenej dane beŽného účtovného obdobia 0

829,22

0
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Poznámky NUJ 3 - 0ĺ) Éo 3 /slD

(7) Opis a suma významných poloŽiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kuaových strat, pričom osobitne sa
uvädza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka.

Položky nákladov

suma

BO PO

Uroky z Íinančného nájmu (leasing) 629,88 365,'t4

Uroky z finanČnej výpomoci 942,58 4.037,66

134,80 0

1.707,26 4.402,80

Kurzové straty

ostatné služby spolu

(B) V účtovnej jednotke, ktoľá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie Účtovnej závierky,

b) uĺsťovacie auditorské sluŽby okrem overenia účtovnej závierky,

c) súvisĺace auditorské sluŽby,

d) daňove poradenstvo,

e) ostatné neaudĺtorské sluŽby.

tabul'ka k čl. lV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnejzávierky

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

2.460,00overen ie účtovnej závierky

uistbvacíe auditorské sluŽby okrem overenia účtovnej záuierky

súvisĺace audĺtorské sluŽby

daňové poradenstvo

ostatné neaudĺtorské sluŽby

Spolu 2.460,00

ct. v
opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné poloŽky prenajatého majelku, majetku prijatého do Úschovy, odpĺsané pohl'adávky a pripadné d'alšie poloŽky.

lJčtovná jednotka vedie na podsÚvahových Účtoch evĺdenciu drobneho majetku zaradeného vhodnote od 166,- euro

1.700,- eur . Do hodnoty 166,- euro sa taký,to majetok neeviduje na podsuvahových učtoch, ale ide priamo do spotreby'

7 I I 6 I 8 I
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Poznámky ( NUJ 3 - 01) lČ0 /srD

text

Suma v€

BO PO

Drobný hmotný majetok 100.295,32 100.295,32

Drobný nehmotný majetok 1.445,10 1.445.10

Záložné práVo - pristavba

Hodnota budovy v podnájme

Hodnota pozemku v podnájme

1.557.077,05

1.190.2A5,62

1 557.077,05

1.190205,62

65.027,00 65.027,00

0d pĺ sané pohľadávky učtovná jednotka neeviduje.

Učtovna jednotka eviduie majetok, ktorý je v Úschove na základe ZmlÚV s klientmi. Jedná sa o drobné predmety.

čl. vt

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktĺv, ktoými sa rozumie moŽný majetok, Koý vznikol v dÔsledku minulých uda|osti a ktorého existencia
alebo vlastnĺctvo závisĺ od toho, či nastane alebo nenaslane jedna alebo viac neistých udalosti v budúcnosti, ktorých vznik
nezávisĺod Účtovne.ijednotky;týmito inýmiaktĺvamisú naprĺklad práuazo servisných zmlúv, poistných zmlÚv, koncesionárskych
zmlúv' licenčných zmlúv, präuaz investovania prostriedkov zĺskaných oslobodenim od dane z prĺjmov.

Učlovná jednotka nemá náplň pre tÚto poloŽku

(2) opis a hodnota iných pasĺv vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutĺ' z poskytnutých záruk, zo všeobecne záuäzných právnych
predpĺsov, z ručenia podl'a jednotlivých dľuhov ľučenia; takýmito inými pasivami sÚ:

a) moŽná povinnosť, ktorá vznikla ako dÔsledok minulej udaĺosti a ktorej exislencia závisi od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostĺv budúcnosti, ktoľých vznik nezávisiod Účtovnejjednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretoŽe nie je pravdepodobné, Že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úŽitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spo|'ahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinnostĺ, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devizových termĺnovaných obchodov a iných finančných derivátov,

Učtovná jednotka nemá náplň pre túto poloŽku

b) povinnosť z opčných obchodov,

Učtovná jednotka nemá náplň pre túio poloŽku

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určite produkty alebo sluŽby, napriklad z dodávatelských alebo
odbeľatelských zmlúv,

Zmluvná povinnost': - zmluva o sluŽbách ; upratovanie a pranĺe V ročnom objeme 25.128,00 € od spriaznene.j osoby
Nová Korunka,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlÚv,

Zmluvná povinnosť: nájom hnutel'ných vecĺ a nehnutel'nosti v ročnom objeme 73,440,00 € od spriaznenej osoby
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) /slD

NováKorunka'K31 ,12,2020súzáuäzky(neuhradenýnájom,nájomautomobilu) voči NováKorunka,s.r'o' vovýške
'12,000,00 €.

Zmluvná povinnost': nájom generátora v ročnom objeme: 4'032,00 € od spriaznenej osoby KORUNKA SPoL, s'r'o
(2'016'00) a Nová Nitrianska realitná spoločnost', s.r.o.(2.016,00 €)

e) iné povinnosti'

Učtovná jednotka nemá náplň pre túto po|oŽku

(4) Prehl'ad nehnutel'ných kultÚrnych pamiatok, ktore sÚ v spľáve alebo vo vlastnĺctve účtovnejjednotky.

L)čtovná jednotka nemá náplň pre túto potožku

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

zostavenia,

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z číny o koľonavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus
rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol vel'ké rozmery. Hlavnou činnostbu Humanus, n.o. je
poskytovanie sociálnych služieb starším osobám a osobám v dôchodkovom veku. Vyhlásením karantény hlavným
hygienĺkom SR sa pozastavilo prijímanie klientov do zariadenia. V priebehu roka boli uvolňované podmienky
karantény. Prijímanie klientov bolo možné len na základe a v súlade s príjatými legislatívnymi podmĺenkaml.
Zastavenie prijímania klientov bolo nariadená opäť v decembri, kedy bola vyhlásená karanténa a izolácia na
základe v'ýskytu covtD-lg v zariadení' Karanténa tĺvala do zg.ot.zozl. Manažment bude aj nad'alej pokračovať v
monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkol'vek negatívnych
účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Éo 3 7 9 8 6 I I 8
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