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U; daje(o(nadácii(

Názov(nadácie(v(slovenskom(jazyku:( ( Nadácia(Allianz(

Názov(nadácie(v(anglickom(jazyku:( ( Allianz(Foundation(

Sídlo(nadácie:( ( ( ( ( Dostojevského(rad(4,(815(74(Bratislava(

IČO(nadácie:( ( ( ( ( ( 42134064(

Zakladateľ:( ( ( ( ( ( AllianzV(Slovenská(poisťovňa,(a.s.(
Dostojevského( rad( 4,( 815( 74( Bratislava,(
IČO:(00151700.((
Majetkový( vklad( zakladateľa( Allianz( V(
Slovenská( poisťovňa,( a.s.,( ktorý(
zakladateľ(vložil(do(nadačného(imania(pri(
založení(nadácie(je(6638,78(EUR((slovom(
šesť( tisíc( šesťstotridsaťosem( eur(
a( sedemdesiatosem( centov),( tvorených(
peňažnými( prostriedkami( vytvárajúcimi(
nadačné(imanie(nadácie.(

(
Vznik(nadácie:( (Zápisom( nadácie( do( registra( nadácií(

vedeného( Ministerstvom( vnútra( SR( dňa(
17.6.2008(pod(č.(203/NaV2002/900((

(
(

Orgány(nadácie(

(
Správna(rada:( (((

Ing.(Viktor(Cingel((
Ing.(Jana(Lesíková( ((
Ing.(Miroslav(Pacher((do(27.09.2016)( ((
Dušan(Quis((od(27.09.2016)(
(
Správca(nadácie:( ((
Mgr.(Lucia(Muthová,(PhD.( ((
( (
Dozorná(rada:((
Mgr.(Katarína(Schneiderová(
Ing.(Danka(Klačanská(
Ing.(Henrich(Zubčák(((
(
(
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Verejnoprospešný(účel(nadácie(

•( Verejnoprospešným(účelom(Nadácie(Allianz(je(podpora(bezpečnosti( (cestnej(premávky,(
predchádzanie( dopravným( nehodám( a( vzniku( škôd( na( zdraví( a( majetku,( a( to(
prostredníctvom( dopravnej( výchovy,( a( vytváraním( možností( pre( bezpečnejšiu( cestnú(
premávku.(Nadácia(Allianz(ďalej(podporuje(vzdelávanie(mladých(ľudí,(ale(i(poskytovanie(
sociálnej(pomoci(v(organizáciách(i(priamo(jednotlivcov(v(ťažkej(životnej(situácii.(V(roku(
2015( prebehol( i( pilotný( grantový( program( zameraný( na( podporu( vzdelávania( žiakov(
základných(a(stredných(škôl.(

(
Prehľad(činnostı́(nadácie(v(roku(2016(

•( Nadácia(vznikla(od(svojho(vzniku(vykonáva(činnosti(na(podporu(projektov(v(súlade(so(
zameraním(a(verejnoprospešným(účelom.(V(roku(2016(podporila(Nadácia(Allianz(viac(ako(
dvadsať(zaujímavých(projektov.(Svoje(zameranie(na(oblasti( zvyšovania(bezpečnosti(na(
cestách,(ochranu(zdravia(a(prevenciu(rozšírila(aj(do(ďalších(verejnoprospešných(oblastí,(
najmä(oblasti(sociálnej(pomoci(a(zdravotníctva,(a(to(na(celom(území(Slovenska.(

(
•( Nadácia( Allianz( v( roku( 2016( podporila( 6( obcí,( ktoré( z( poskytnutých( finančných(
prostriedkov( zakúpili( a( osadili( merače( rýchlosti.( Merače( rýchlosti( pomáhajú( znižovať(
nehodovosť(a(napomáhajú(chrániť(zdravie,(život(a(majetok(účastníkov(cestnej(premávky.(
Merače(rýchlosti(boli(osadené(v(obciach(České(Brezovo,(Kľače,(Valča,((Hodruša(–(Hámre,(
Jánska(Dolina,(Bobrov.(

(
•( Z(prostriedkov(Nadácie(Allianz(bolo(ďalej(podporených(5(organizácií(pôsobiacich(v(oblasti(
zdravotníctva(alebo(poskytovania(sociálnej(pomoci.(Medzi(podporenými(organizáciami(
boli(Únia(nevidiacich(a(slabozrakých(Slovenska,(Detský(domov(v(Klobušiciach,(či(Nadácia(
detského(kardiocentra.(

(
•( Jednotlivcom(a(rodinám(v(náročnej(sociálnej(situácii(bola(poskytnutá(finančná(pomoc(na(
úhradu(nákladov(spojených(s(liečbou(alebo(vecí(bežnej(spotreby.(

(
( (
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Ročná(účtovná(závierka(a(výrok(audı́tora(

Ročná(účtovná(závierka(nadácie((spolu(s(výrokom(audítora(k(ročnej(účtovnej(závierke(tvorí(
prílohu(tejto(výročnej(správy.(
(
Údaje!zo!!súvahy!
(
Strana!Aktív!
A.!Neobežný!majetok!spolu:! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!0,00!€!
B.!Obežný!majetok!spolu:!!! ! ! ! ! ! 558599,99!€!
1.(Zásoby:( ( ( ( ( ( ( ( ( (((((((((((((((0,00(€(
2.(Dlhodobé(pohľadávky:( ( ( ( ( ( ( (((((((((((((((0,00(€(
3.(Krátkodobé(pohľadávky:(( ( ( ( ( ( (((((((((((((((0,00(€(
4.(Finančné(účty:( ( ( ( ( ( ( ( ((558599,99(€(
C.!Časové!rozlíšenie!na!strane!aktív!(spolu):!! !!!!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!0,00!€!
Majetok!spolu:!! ! ! ! ! !!! ! ! !558599,99!€!
!
Strana!Pasív!
A.!Vlastné!zdroje!krytia!majetku!spolu:!!!!!!!!!!! ! !!!!!! ! !!!!!!1271,79!€!
1.(Imanie(a(peňažné(fondy:( ( ( ( ( ( ( ((((((((6638,78(€(
2.(Nevysporiadaný(výsledok(hospod.(min.(rokov:(( ( ( ((((((V5366,99(€(
3.(Výsledok(hospodárenia(za(účtovné(obdobie:((((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((0,00(€(
B.!Cudzie!zdroje!spolu:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !! ! !!!!!!!2298,18!€!
C.!Časové!rozlíšenie!na!strane!pasív!(spolu):!!!! ! !! !!555030,02!€!
Pasíva!celkom:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! !!558599,99!€(
!
Údaje!z!výkazu!ziskov!a!strát!
(
Náklady(nadácie(v(roku(2016(
1.( Náklady(na(podporu(verejnoprospešného(účelu:(( ( ( ((101093,00(€(

a.(poskytnuté(príspevky(z(podielu(zaplatenej(dane( ( ( ((((89036,51(€(
b.(spotreba(materiálu( ( ( ( ( ( ( ((((12056,49(€(

2.( Náklady(na(správu(nadácie:((( ( ( ( ( ( ((((11248,67(€(

a.((((bankové(poplatky(za(vedenie(bankového(účtu(( ( (((((((((((((((((((((((((((5,00(€(
b.((((služby(–(účtovná(závierka,(audit(( ( ( ( ((((((((((((((((((((((800,00(€(
c.((((poplatok(za(správu(nadácie(( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7847,24(€(
d.((((daň(z(pripísaných(úrokov((( ( ( ( (((((((((((((((((((((((((((0,82(€(
e.((((poplatok(za(zverejnenie(v(Obch.(vestníku(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3,50(€(
f.((((poskytnutie(ľudských(zdrojov(( ( ( ( (((((((((((((((((((2520,00(€(
g.((((notár(registrácia(2%(( ( ( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((72,11(€(

!
Náklady!spolu:! ! ! ! ! ! ! ! 112341,67!€!

(
(
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Výnosy(nadácie(v(roku(2016(

1.( úroky(z(prostriedkov(na(bankovom(účte:((( ( ( ( ((((((((((((((4,72(€(
2.( použitie(príspevku(od(iných(organizácií:(( ( ( ( (((((((2763,92(€(

•( na(čas.(rozlíšení(výnosov(zostalo(prevedené((( (((( ((116882,43(€(
3.( použitie(príspevku(z(podielu(zaplatenej(dane:(( ( (((((((((((((((109573,03(€(

•( na(čas.(rozlíšení(výnosov(zostalo(prevedené((((((((( ( ((438147,59(€(
!
Výnosy!spolu:! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112341,67!€!
!
Výsledok!hospodárenia!po!zdanení:! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0,00!€!
!
Údaje!z!poznámok!k!účtovnej!závierke!
(
Informácie,(ktoré(dopĺňajú(a(vysvetľujú(údaje(vo(výkaze(ziskov(a(strát(
(
Významné(položky(výnosov:(

a)( príspevok(z(podielu(zaplatenej(dane( ( ( ( ((109573,03(€(
b)( príspevky(od(iných(subjektov((( ( ( ( (((((((2763,92(€(
c)( bankové(úroky( ( ( ( ( ( ( ((((((((((((((4,72(€(

(

Významné(položky(nákladov:(

a)( náklady(na(správu(nadácie((( ( ( ( ( (((11248,67(€( ( (
b)( poskytnuté(príspevky(z(podielu(zaplatenej(dane(( ( (((89036,51(€(
c)( poskytnuté(príspevky(z(darov(od(iných(subjektov( ( (((((((((((((0,00(€(
d)( spotreba(reflexných(prvkov( ( ( ( ((((((((((((((((12056,49(€(

(
(
Výrok!audítora!k!ročnej!účtovnej!závierke!
(
Zodpovedný(audítor(k(riadnej(ročnej(účtovnej(závierke(zostavenej(ku(dňu(31.(12.(2016(vo(
svojej(správe(vyniesol(dňa(20.(februára(2017(nasledovný(výrok:((
(
Uskutočnili( sme( audit( účtovnej( závierky( Nadácie( Allianz,( ktorá( obsahuje( súvahu( k(((((((((((((((((((
31.( decembru( 2016,( výkaz( ziskov( a( strát( za( rok( končiaci( sa( k( uvedenému( 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( účtovnej( jednotky( k( 31.( decembru( 2016( a( výsledku( jej( hospodárenia( za( rok(
končiaci( sa( k( uvedenému( dátumu( podľa( zákona( č.( 431/2002( Z.z.( o( účtovníctve( v( znení(
neskorších(predpisov.((
((
Ing.(Marcela(Fialová(
Licencia(č.(310(
Solivarská(4,(821(03(Bratislava(
20.(februára(2017(
(
Správa(nezávislého(audítora(tvorí(súčasť(výročnej(správy.(
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Prehľad(výnosov(podľa(zdrojov(a(ich(pôvodu(

Výnosy(nadácie(v(roku(2016(

1.( úroky(z(prostriedkov(na(bankovom(účte:((( ( ( ( (((((((((((((4,72(€(
2.( použitie(príspevku(od(iných(organizácií:(( ( ( ( ((((((2763,92(€(

•( na(čas.(rozlíšení(výnosov(zostalo(prevedené((( ((((((((((((((116882,43(€(
3.( použitie(príspevku(z(podielu(zaplatenej(dane:(( ( ( (109573,03(€(

•( na(čas.(rozlíšení(výnosov(zostalo(prevedené((((((((( ( (438147,59(€(
!
Výnosy!spolu:! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112341,67!€!
!
!
Prehľad(o(darcoch(

•( V(roku(2016(bol(nadácii(poskytnutý(dar(od(zriaďovateľa(Allianz(–(Slovenská(poisťovňa(
a(s.(vo(výške(110000(€.(

•( Nadácia( Allianz( obdržala( v( roku( 2015( podiel( zaplatenej( dane( od( právnických(
a(fyzických(osôb(vo(výške(146683,35(€(a(z(tejto(sumy(previedla(na(výnosoch(budúcich(
období(do(roka(2016(sumu(108700,97(€.(

•( Nadácia( Allianz( obdržala( v( roku( 2016( podiel( zaplatenej( dane( od( právnických(
a(fyzických(osôb(vo(výške(439019,65(€(a(z(tejto(sumy(previedla(na(výnosoch(budúcich(
období(do(roka(2017(sumu(438147,59(€.(

(
(
Prehľad(o(osobách(a(organizáciách,(ktorým(nadácia(
poskytla((finančné(prostriedky(

•( Z!príspevkov!od!iných!organizácií!

Nadácia( Allianz( v( roku( 2016( neposkytla( finančné( prostriedky( z( príspevkov( od( iných(
organizácií.(
Použitie( príspevku( od( iných( organizácií( bolo( zvýšené( o( výšku( bankových( úrokov( na(
všeobecnom(účte,(zníženom(o(zrážkovú(daň.((
Z(príspevku(od(zriaďovateľa(nadácia(pokryla(časť(administratívnych(výdavkov(na(správu(
nadácie(vo(výške(2763,92(€.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
•( Z!prijatej!podielovej!dane!z!príjmov!

(
PODPORA(ZDRAVIA(A(BEZPEČNOSTI(NA(CESTÁCH(

(
MENO!
ŽIADATEĽA!

NÁZOV!
PROJEKTU!

ČERPANÁ!
SUMA!

SÍDLO!–!
MESTO!! STRUČNÉ!ZHRNUTIE!PROJEKTU!

Rodičovské(
združenie(pri(
ZŠ(Slovenské(
Nesvady(

Bezpečne(a(
viditeľne(na(
cestách( ((160,00(€((

Slovenské(
Nesvady(

Z(grantu(bolo(zakúpené(dopravné(značenie(pre(
detské(dopravné(ihrisko(na(základnej(škole.(

Daniel(G.(

žiadosť(o(
poskytnutie(
finančného(daru( ((300,00(€((

LovčicaV
Trubín(

Finančná( podpora( bola( určená( na( podpornú(
liečbu( mladej( ženy( trpiacej( závažným(
ochorením.(

Obec(České(
Brezovo(

Bezpečnosť(v(
obci( (1(500,00(€((

České(
Brezovo(

Z( grantu( si( obec( zakúpila( a( inštalovala(merače(
rýchlosti,(ktoré(prispeli(k(zvýšeniu(bezpečnosti(
účastníkov(cestnej(premávky.(

Obec(Kľače( Bezpečná(dedina( 1(500,00(€(( Kľače(

Z( grantu( si( obec( zakúpila( a( inštalovala( merač(
rýchlosti,( ktorý( prispel( k( zvýšeniu( bezpečnosti(
účastníkov(cestnej(premávky.(

Plamienok(

Skvalitňovanie(
starostlivosti(o(
nevyliečiteľne(
choré(deti(

(((((((((((((((
2(000,00(€(( Bratislava(

V( rámci( projektu( bola( zabezpečená( telefonická(
komunikácia( so( smútiacimi( rodinami.( V( rámci(
tejto( starostlivosti( Plamienok( pomáhal( pri(
zdravotných( problémoch( detí( a( poskytol(
morálnu(oporu(pre(deti(aj(rodičov.(

Nadácia(
Kvapka(
nádeje( Máte(slinu( 10(000,00(€(( Bratislava(

Kampaňou( sa( podarilo( spopularizovať( otázku(
darcovstva(kostnej(drene(a(liečby(onkologických(
a(hematologických(ochorení.(Zároveň(sa(získalo(
počas( kampane( 5000( nových( darcov( kostnej(
drene(pre(register(a(tiež(bol(zakúpený(genetický(
analyzátor.(

Nadácia(
Detského(
kardiocentra(

Externý(
kardiostimulátor( 4(000,00(€(( Bratislava(

Z( grantu( sa( spolufinancoval( nákup( externého(
kardiostimulátora,( ktorý( je( dôležitou( súčasťou(
liečebného( procesu( u( detských( pacientov( s(
vrodenými(chybami(srdca.(

Obec(Valča( (Merač(rýchlosti( 3(000,00(€(( Valča(

Grant(prispel(k(zvýšeniu(bezpečnosti(obyvateľov(
a( návštevníkov( v( obci( vďaka( inštalácii( dvoch(
meračov(rýchlosti.(

Nadácia(
Kvapka(
nádeje(

(Referenčné(
centrum(pre(
diagnostiku(
detských(
leukémií(a(
lymfómov( 25(000,00(€(( Bratislava(

Prebudovaním( Referenčného( centra( pre(
diagnostiku( detských( leukémií( a( lymfómov( sa(
získalo( pracovisko( spĺňajúce( kvantitatívne( a(
kvalitatívne(podmienky(pre(pracovisko(daného(
významu.(

Mesto(Modra(
(Bezpečná(
Modra( 3(000,00(€(( Modra(

Z(grantu(bolo(zakúpené(kamerové(zariadenie(do(
Mesta( Modra,( čím( sa( posilnila( bezpečnosť( v(
meste.(

OZ(Jánska(
dolina(

Bezpečnosť(na(
cestách(v(Jánskej(
doline( 1(500,00(€((

Jánska(
Dolina(

Z( grantu( bol( zakúpený( a( nainštalovaný( merač(
rýchlosti,( čo( prispelo( k( zvýšeniu( bezpečnosti(
cestnej(premávky.(

Obec(
HodrušaV
Hámre(

Bezpečne(do(
škôlky( 1(500,00(€((

HodrušaV
Hámre(

Z( grantu( sa( čiastočne( financovala( inštalácia(
merača(rýchlosti(v(obci,( čo(prispelo(k(zvýšeniu(
bezpečnosti(cestnej(premávky.(
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Obec(Bobrov(

Zvýšenie(
bezpečnosti(
cestnej(
premávky(v(obci(
Bobrov( 3(000,00(€(( Bobrov(

Grantové(prostriedky(s(finančnou(spoluúčasťou(
obce( boli( použité( na( nákup( a( montáž( 2( ks(
meračov(rýchlosti(v(obci.(

Nadácia(
Allianz(

Náklady(na(
správu(nadácie( 4736,06(€( Bratislava( Náklady(na(správu(nadácie(

(
(

PODPORA(VZDELÁVANIA(A(DOPRAVNEJ(VÝCHOVY(
(

MENO!
ŽIADATEĽA!

NÁZOV!
PROJEKTU!

ČERPANÁ!
SUMA!

SÍDLO!–!
MESTO!! STRUČNÉ!ZHRNUTIE!PROJEKTU!

Občianske(
združenie(
Bazovníček( Malý(cestný(pirát(

((((((((((((((((((((((((
200,00(€(( Bratislava(

Bolo(vybudované(dopravné(ihrisko,(ktoré(bude(
deťom( slúžiť( na( precvičovanie( praktických(
situácií(v(cestnej(premávke.(

Materská(
škola(Detva(

S(Bezpečkom(na(
cestách(

((((((((((((((((((((((((
100,00(€(( Detva(

Pre( deti( materskej( školy( bolo( vybudované(
dopravné( ihrisko,( na( ktorom( si( deti( budujú(
správne(dopravné(návyky.(

Roman(Fecik(
Gallery(

Hrdinovia(
všedného(dňa(

((((((((((((((((((((((
1(400,00(€(( Bratislava(

Prostriedky( grantu( boli( použité( na( nákup(
materiálu( potrebného( na( zhotovenie( výstavy(
"Hrdinovia( všedného( dňa",( ktorá( bola(
slávnostne( otvorená( dňa( 19.( 2.( 2016( v(
priestoroch(Detského(múzea.(

Obec(
Podlužany(

Interiérové(
vybavenie(MŠ( (3(000,00(€(( Podlužany(

Peniaze( z( grantu( boli( použité( na( nákup(
vybavenia(interiéru(materskej(školy.(

Občianske(
združenie(
Rakárenček(

Bezpečne(do(
škôlky( 1(000,00(€(( Malacky(

Z( grantu( sa( zrealizovalo( vybudovanie(
dopravného( ihriska( a( deti( sa( učili( správnym(
dopravným(návykom(

Únia(
nevidiacich(a(
slabozrakých(
Slovenska(

Deň(bielej(palice(
2016( 1(500,00(€(( Bratislava(

Z( grantu( bola( podporená( osvetová( akcia( Deň(
bielej(palice(zameraná(na(zvýšenie(povedomia(
o( ľuďoch( so( zrakovým( znevýhodnením,(
konkrétne( prípravou( 5000( informačných(
letákov(pre(vodičov,(1280(osviežovačov(do(auta(
a(natočením(inštruktážneho(videa.(

Asociácia(pre(
mládež,(vedu(
a(techniku(V(
AMAVET((

Festival(vedy(a(
techniky(
AMAVET( (4(000,00(€(( Bratislava(

Cieľom(projektu(bolo(uskutočniť(Festival(vedy(
a( techniky,( v( rámci( ktorého( študenti(
prezentovali( výsledky( výskumnej( a(
pozorovateľskej( práce( odbornej( i( laickej(
verejnosti.(

Bezpečnostné(
prvky(
a(výučbový(
materiál(

Dopravná(
výchova( 12(056,49(€((

Celé(
Slovensko(

Počas( roka( 2016( rozdelila( Nadácia( Allianz( na(
základe( žiadostí( bezpečnostné( prvky(
a( výučbový( materiál( zameraný( na( dopravnú(
výchovu( pre( množstvo( materských(
a(základných(škôl(na(celom(Slovensku.(

Nadácia(
Allianz(

Náklady(na(
správu(nadácie( 1950,83(€( Bratislava( Náklady(na(správu(nadácie(

(
( (



Výročná(správa(Nadácie(Allianz(za(rok(2016(
(
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(
POSKYTOVANIE(SOCIÁLNEJ(POMOCI(

(

MENO!
ŽIADATEĽA!

NÁZOV!
PROJEKTU!

ČERPANÁ!
SUMA!

SÍDLO!–!
MESTO!! STRUČNÉ!ZHRNUTIE!PROJEKTU!

Detský(
domov(
Klobušice(

Vianočná(
besiedka(

((((((((((((((((((((((((
200,00(€(( Ilava(

Vianočná( besiedka( v( detskom(domove,( na( ktorej(
organizáciu(bol(grant(určený,( je(pre(deti( zároveň(
výchovnoVvzdelávacia,( keďže( sa( počas( nej( učia(
obdarúvať(iných(

Spoločnosť(
priateľov(detí(
z(detských(
domovov(
Úsmev(ako(
dar(

Vianočný(
benefičný(
koncert(Úsmev(
ako(dar( 5(000,00(€(( Bratislava(

Z(grantu(bola(uhradená(časť(nákladov(spojených(s(
organizáciou( Vianočného( benefičného( koncertu(
zameraného(na(šírenie(osvety(o(významne(rodiny(
pre(život(každého(dieťaťa.(

Daniela(F.( Sociálna(pomoc(
((((((((((((((((((((((((
750,00(€(( Bratislava(

Žiadateľka( v( ťažkej( sociálnej( situácii( využila(
finančný(dar(na(úhradu(nájomného(na(5(mesiacov.(

Detský(
domov(
Klobušice( Grécko(2016( 1(422,51(€(( Ilava(

Z( grantu( bol( čiastočne( financovaný( pobyt( detí( z(
detského(domova(v(Grécku.(

Zdenka(V.( Sociálna(pomoc(
((((((((((((((((((((((((
400,00(€(( Trnava(

Grantové( prostriedky( využila( žena( v( sociálnej(
núdzi(na(zakúpenie(potrieb(do(domácnosti.(

Olga(K.( Sociálna(pomoc(
((((((((((((((((((((((((
400,00(€(( Hatalov(

Grant( využila( žiadateľka( najmä( na( cestovné(
náklady( spojené( s( liečbou( na( onkológii( a( na(
výživové(doplnky.(

Domov(
sociálnych(
služieb(Most((

Spolu(to(
zvládneme( 1(500,00(€(( Bratislava(

Finančné( prostriedky( boli( použité( na( podporu(
rehabilitačného( strediska( V( na( udržanie( a(
obohatenie( najobľúbenejších( dielní( (športová( a(
keramická)(a(na(čiastočné(pokrytie(prevádzkových(
nákladov.(

Ded(Ilava(
Klobušice( Grécko(2016( 5(000,00(€(( Ilava(

Z( grantu( bolo( zakúpené( vybavenie( do( detského(
domova( V( nábytok,( kuchynské( spotrebiče,(
elektronika(a(darčeky(k(Vianociam(pre(deti.(

Úsmev(ako(
dar(

Vianočný(
benefičný(
koncert(Úsmev(
ako(dar( 6(704,00(€(( (

Grant(prispel(k(úhrade(časti(nákladov(spojených(s(
organizáciou( Vianočného( benefičného( koncertu,(
ktorého( sa( zúčastnilo( 1000( detí( z( detských(
domovov(a(náhradných(rodín(z(celého(Slovenska(a(
500(hostí.(

Nadácia(
Allianz(

Náklady(na(
správu(nadácie( 1793,14(€( Bratislava( Náklady(na(správu(nadácie(

(
( (



Výročná(správa(Nadácie(Allianz(za(rok(2016(
(

10"
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(
Celkové(náklady(nadácie(

Náklady!nadácie!v!roku!2016!
1.! Náklady!na!podporu!verejnoprospešného!účelu:!!!!!101093,00!€!
a.((((poskytnuté(príspevky(z(podielu(dane( ( ( ((89036,51(€(
b.((((spotreba(materiálu(((( ( ( ( ((((((((((((((((12056,49(€(
( ( ( (
2.! Náklady!na!správu!nadácie:!!! ! ! ! !!11248,67!€!
a.((((bankové(poplatky(za(vedenie(bankového(účtu(( ( ((((((((((((((5,00(€(
b.((((služby(–(účtovná(závierka,(audit(( ( ( ( (((((((((800,00(€(
c.((((poplatok(za(správu(nadácie(( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7847,24(€(
d.((((daň(z(pripísaných(úrokov(( ( ( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0,82(€(
e.((((poplatok(za(zverejnenie(v(Obch.(vestníku((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3,50(€(
f.((((poskytnutie(ľudských(zdrojov(( ( ( ( (((((((2520,00(€(
g.((((notár( registrácia(2%(( ( ( ( (((((((((((((((((((((((((72,11(€(
!
!
Náklady!spolu:! ! ! ! ! ! 112341,67!€!
!

Správna(rada(Nadácie(Allianz(v(súlade(s(§(28(zákona(č.(34/2002(Z.(z.(o(nadáciách(v(znení(neskorších(
predpisov( určila( na( rok( 2016( výšku( príjmov( na( sumu(200000,00! €( a( výdavkov( (nákladov)( na(
správu(nadácie(vo(výške(20400,00,00!€.(V(súlade(s(§(28(ods.(2(zákona(č.(34/2002(Z.(z.(o(nadáciách(
v(znení(neskorších(predpisov(správna(rada(určila(zo(sumy(výdavkov((nákladov)(na(rok(2016(na:(
(
ochranu(a(zhodnotenie(majetku(nadácie((( ( ( ( (((((((((((0,00(€(
propagáciu(verejnoprospešného(účelu(nadácie(( ( ( ((((((500,00(€(
prevádzku(nadácie((( ( ( ( ( ( ( (18900,00(€(
odmenu(za(výkon(funkcie(správcu(( ( ( ( ( (((((((((((0,00(€(
náhrady(výdavkov(podľa(zákona(o(cestovných(náhradách(( ( (((((((((((0,00(€(
mzdové(náklady( ( ( ( ( ( ( (((((((((((0,00(€(
iné(náklady(na(ostatné(činnosti(spojené(s(prevádzkou(nadácie((((((((((((((((1000,00(€(
!
Zmeny(v(nadačnej(listine(a(v(zloženı́(orgánov(nadácie(

(
V(roku(2016(nenastali(zmeny(v(nadačnej(listine.(Správna(rada(odsúhlasila(zmenu(členov(
správnej(rady,(od(27.09.2016(vymenil(člena(správnej(rady(p.(Miroslava(Pachera(pán(Dušan(
Quis.!
!
!
Odmena( za( výkon( funkcie( správcu( alebo( iného(
orgánu(







č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok                        r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                               
012-(072+091AÚ) 003

Softvér                                                         013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva                                      014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 
091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  (051- 
095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009

Pozemky                                                                           (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 x

Stavby                                                      021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá             026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok          028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok          029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 
095AÚ) 020

Dlhodobý finančný majetok                   r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok                (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 
AÚ) 028

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .
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Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-
(192+193) 032

Výrobky                                                               (123  - 194) 033

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 391 
AÚ) 036

Dlhodobé pohľadávky                              r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 040

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ 041

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                 
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345) 046 x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení         (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050  

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 x

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 
291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období                                              (381) 058

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie  

1.

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057

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

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   
(+; - 428)

Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU                                     
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy                                  r. 063 až r. 067

Základné imanie                                                               (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)
Fond reprodukcie                                                              (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

2. Fondy tvorené zo zisku                                       r. 069 až r. 071
Rezervný fond                                                                   (421)
Fondy tvorené zo zisku                                                    (423)
Ostatné fondy                                                                    (427)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy                           r. 076 až r. 078 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ)
Ostatné rezervy                                                            (459AÚ)
Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení                                             (396)

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472)
Vydané dlhopisy                                                               (473)
Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478)
Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ)
Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                   
(336)
Daňové záväzky                                                   (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                                                                          
(367)
Záväzky voči účastníkom združení                                (368)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období                                               (383)

Výnosy budúcich období                                                (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné  poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                     

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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Poznámky)(Úč))NUJ)3)–)01)! IČO!! 4! 2! 1! 3! 4! 0! 6! 4! /SID! ! ! ! !

!

Čl.!I.!

Všeobecné!údaje!

(1))Meno) a)priezvisko) fyzickej) osoby) alebo) názov) právnickej) osoby,) ktorá) je) zakladateľom) alebo) zriaďovateľom)
účtovnej)jednotky,)dátum)založenia)alebo)zriadenia)účtovnej)jednotky.)

Nadácia!Allianz!(ďalej!len!„nadácia“)!bola!zriadená!dňa!17.06.2008.!!

Nadácia!má!sídlo:!Dostojevského!rad!4,!815!74!Bratislava,!IČO!42134064.!

Zriaďovateľom! nadácie! je:! Allianz! W! Slovenská! poisťovňa,! a.s.,! Dostojevského! rad! 4,! 81574! Bratislava,!!
IČO:!00151700.!

V!roku!2016!neboli!uskutočnené!žiadne!významné!zmeny!v!zápise!do!Registra!neziskových!organizácií.!

(2))Informácie)o)členoch)štatutárnych)orgánov,)dozorných)orgánov))a)iných)orgánov)účtovnej)jednotkyQ)uvádzajú)sa)
mená)a)priezviská)členov)štatutárnych)orgánov,)dozorných)orgánov)a)iných)orgánov)účtovnej)jednotky.)

Štatutárny!orgán!–!správca!nadácie:!Lucia!Muthová!

Správna!rada:!Viktor!Cingel,!Jana!Lesíková,!Miroslav!Pacher!(do!27.09.2016),!Dušan!Quis!(od!27.09.2016)!

(3)))Opis)činnosti,)na)účel)ktorej)bola)účtovná)jednotka)zriadená)a)opis)druhu)podnikateľskej)činnosti,)ak)ju)účtovná)
jednotka)vykonáva.)

Hlavný!predmetom!činnosti!nadácie!je:!

Podpora! bezpečnosti! cestnej! premávky,! preventívne! pôsobenie! k! znižovaniu! nehodovosti,! k!
predchádzaniu!vzniku!škôd!na!zdraví!a!majetku!prostredníctvom!dopravnej!výchovy,!osvety!a!prevencie.!
Nadácia!Allianz!bude!ďalej!podporovať!aktivity! zamerané!na! rozvoj! a!ochranu!duchovných!a!kultúrnych!
hodnôt,!realizáciu!a!ochranu!ľudských!práv!alebo!iných!humanitných!cieľov,!ochranu!a!tvorbu!životného!
prostredia,! zachovanie!prírodných!a!kultúrnych!hodnôt,!ochranu!a!podporu!zdravia,!ochranu!práv!detí!a!
mládeže,! rozvoj! vedy,! výskumu,!umenia,! vzdelania,! telovýchovy,! športu,! poskytovanie! sociálnej! pomoci,!
predchádzanie! živelným! pohromám! a! plnenie! individuálne! určenej! humanitnej! pomoci! pre! jednotlivca!
alebo! skupinu! osôb,! ktoré! sa! ocitli! v! ohrození! života! alebo! potrebujú! naliehavú! pomoc! pri! postihnutí!
živelnou!pohromou.!!
)

(4)) Priemerný) prepočítaný) počet) zamestnancov,) a) z)toho) počet) vedúcich) zamestnancov) účtovnej) jednotky) za)
účtovné)obdobie,)za)ktoré)sa)zostavuje)účtovná)závierka)(ďalej) len)„bežné)účtovné)obdobie“))a)za)bezprostredne)
predchádzajúce)účtovné)obdobie.)Počet)dobrovoľníkov)vyslaných)účtovnou)jednotkou)a)počet)dobrovoľníkov,)ktorí)
vykonávali) dobrovoľnícku) činnosť) pre) účtovnú) jednotku) počas) bežného) účtovného) obdobia) a)bezprostredne)
predchádzajúceho)účtovného)obdobia.))

) Bežné!!účtovné!
obdobie!

Bezprostredne!
predchádzajúce!účtovné!

obdobie!

Priemerný)prepočítaný)počet)zamestnancov) 0) 0)

z)toho))počet)vedúcich)zamestnancov) 0) 0)

Počet)dobrovoľníkov)vyslaných)účtovnou)jednotkou)) 0) 0)

Počet)dobrovoľníkov,)ktorí)vykonávali)dobrovoľnícku)
činnosť)pre)účtovnú)jednotku)počas)účtovného)
obdobia)

0) 0)

)

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

Nadácia!nemá!žiadnu!organizáciu!vo!svojej!zriaďovacej!pôsobnosti.!

)

)
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Čl.!II!

Informácie!o!účtovných!zásadách!a!účtovných!metódach!

(1)) Informácia,) či) je) účtovná) závierka) zostavená) za)splnenia) predpokladu,) že) účtovná) jednotka) bude) nepretržite)
pokračovať)vo)svojej)činnosti.))

Účtovná!závierka!nadácie!bola!zostavená!podľa!Zákona!o!účtovníctve!č.!431/2002!Z.z.!v!znení!neskorších!
predpisov! za! predpokladu! nepretržitého! trvania! účtovnej! jednotky! a!je! zostavená! ako! riadna! účtovná!
závierka.!
Účtovná! závierka! nadácie! za! predchádzajúce! účtovné! obdobie! k!31.12.2015! bola! schválená! dozornou!
radou!dňa!27.10.2016.!

(2))Zmeny)účtovných)zásad)a)zmeny)účtovných)metód)s)uvedením)dôvodu)týchto)zmien)a)vyčíslením)ich)vplyvu)na)
finančnú)hodnotu)majetku,)záväzkov,)základného)imania)a)výsledku)hospodárenia)účtovnej)jednotky.)

Účtovné!metódy!a!všeobecné!účtovné!zásady!boli!účtovnou!jednotkou!konzistentne!aplikované.!
)

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

a))dlhodobý)nehmotný)majetok)obstaraný)kúpou,)

Nadácia!nenakupovala!dlhodobý!nehmotný!majetok!ani!neviedla!takýto!majetok!v!evidencii.!

b))dlhodobý)nehmotný)majetok)obstaraný)vlastnou)činnosťou,)

Nadácia! neobstarala! dlhodobý! nehmotný! majetok! vlastnou! činnosťou! ani! neviedla! takýto! majetok! v!
evidencii.!

c))dlhodobý)nehmotný)majetok)obstaraný)iným)spôsobom,))

Nadácia!neobstarala!dlhodobý!nehmotný!majetok!iným!spôsobom!ani!neviedla!takýto!majetok!v!evidencii.!

d))dlhodobý)hmotný)majetok)obstaraný)kúpou,)

Nadácia!nenakupovala!dlhodobý!hmotný!majetok!ani!neviedla!takýto!majetok!v!evidencii.!

e))dlhodobý)hmotný)majetok)obstaraný)vlastnou)činnosťou,)

Nadácia!neobstarala!dlhodobý!hmotný!majetok!vlastnou!činnosťou!ani!neviedla!takýto!majetok!v!evidencii.!

f))dlhodobý)hmotný)majetok)obstaraný)iným)spôsobom,)

Nadácia!neobstarala!dlhodobý!hmotný!majetok!iným!spôsobom!ani!neviedla!takýto!majetok!v!evidencii.!

g))dlhodobý)finančný)majetok,)

Nadácia!nemá!dlhodobý!finančný!majetok!ani!neviedla!takýto!majetok!v!evidencii.!

h))zásoby)obstarané)kúpou,)

Zásoby!obstarané!kúpu!sa!účtujú! spôsobom!A.!Zásoby! typu! zásob!určených!sa!priamu!spotrebu! (napr.!!
kancelárske!potreby,!pohonné!hmoty,!ochranné!pomôcky,! reflexné!prvky)!sa!účtujú!priamo!do!spotreby.!
Nespotrebované!zásoby!k!31.12.!sa!účtujú!ako!materiál!na!sklade.)

i))zásoby)vytvorené)vlastnou)činnosťou,)

Nadácia!nevytvárala!zásoby.)

j))zásoby)obstarané)iným)spôsobom,)

Nadácia!neobstarávala!zásoby.)

k))pohľadávky,)

Pohľadávky! pri! ich! vzniku! sa! oceňujú! ich! menovitou! hodnotoup! postúpené! pohľadávky! a! pohľadávky!
nadobudnuté!vkladom!do!základného!imania!sa!oceňujú!obstarávacou!cenou!vrátane!nákladov!súvisiacich!
s!obstaraním.!Toto!ocenenie!sa!znižuje!o!pochybné!a!nevymožiteľné!pohľadávky.!

l))krátkodobý)finančný)majetok,)

Peňažné! prostriedky! a! ceniny! sa! oceňujú! ich! menovitou! hodnotou.! Zníženie! ich! hodnoty! sa! vyjadruje!
opravnou!položkou.!

!
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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,)

Rezervy! sú! záväzky! s!neurčitým! časovým! vymedzením! alebo! výškoup! tvoria! sa! na! krytie! známych! rizík!
alebo!strát!z!podnikania.!Oceňujú!sa!v!očakávanej!výške!záväzku.!

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.!!

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.!

p))deriváty,)

Nadácia!neeviduje!deriváty.!!

r))majetok)a)záväzky)zabezpečené)derivátmi.)

Nadácia!neeviduje!majetok!a!záväzky!zabezpečené!derivátmi.!!

)

)(4)) Spôsob) zostavenia) odpisového) plánu) pre) jednotlivé) druhy) dlhodobého) hmotného) majetku) ) a)dlhodobého)
nehmotného)majetku,)pričom)sa)uvádza)doba)odpisovania,)použité)sadzby)odpisov)a)odpisové)metódy)pri)určení)
odpisov.))

Nadácia!neeviduje!odpisovaný!majetok.!

)(5))Zásady)pre)zohľadnenie)zníženia)hodnoty)majetku.)Uvádza)sa,)či)účtovná)jednotka)uplatňuje)opravné)položky)
a)rezervy.)

Nadácia!neuplatňuje!opravné!položky.!

)

Čl.!III!

Informácie,!ktoré!dopĺňajú!a!vysvetľujú!údaje!v!súvahe!

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

a)) prehľad)o)dlhodobom)majetku) podľa) položiek) tohto)majetku) v)členení) podľa) položiek) súvahyQ) uvádza) sa) stav)
dlhodobého) majetku) v)prvotnom) ocenení) na) začiatku) bežného) účtovného) obdobia,) prírastky,) úbytky) a) presuny)
tohto)majetku)a)zostatok)na)konci)bežného)účtovného)obdobia,)

b)) prehľad) oprávok) a)opravných) položiek) k)dlhodobému) majetku) podľa) jednotlivých) položiek) tohto) majetku)
v)členení)podľa)položiek)súvahyQ)uvádza)sa)stav)oprávok)a)opravných)položiek)k)dlhodobému)majetku)na)začiatku)
bežného) účtovného) obdobia,) ich) prírastky) a) úbytky) počas) bežného) účtovného) obdobia) a)zostatok) na) konci)
bežného)účtovného)obdobia,)

c)) prehľad) o) zostatkových) cenách) dlhodobého) majetku) na) začiatku) bežného) účtovného) obdobia) a) na) konci)
bežného)účtovného)obdobia.)

)

)

)

)

)

)

)

)
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)

!

Nehmotné!
výsledky!
z!vývojovej!
a!obdobnej!
činnosti!

Softvér! Oceniteľné!
práva!

Ostatný!
dlhodobý!
nehmotný!
majetok!

Obstaranie!
dlhodobého!
nehmotného!
majetku!

Poskytnuté!
preddavky!

na!
dlhodobý!
nehmotný!
majetok!

Spolu!

Prvotné!ocenenie)`)
stav)na)začiatku)
bežného)účtovného)
obdobia)

)

)

) ) ) ) 0)

prírastky))) ) ) ) ) ) ) 0)
úbytky)) ) ) ) ) ) ) 0)
presuny) ) ) ) ) ) ) 0)
Stav)na)konci)
bežného)účtovného)
obdobia)

) ) ) ) ) ) 0)

Oprávky!–!stav)na)
začiatku)bežného)
účtovného)obdobia!

) ) ) ) ) ) 0)

prírastky))) ) ) ) ) ) ) 0)
úbytky)) ) ) ) ) ) ) 0)
Stav)na)konci)
bežného)účtovného)
obdobia)

) ) ) ) ) ) 0)

Opravné!položky)–)
stav)na)začiatku)
bežného)účtovného)
obdobia)

) ) ) ) ) ) 0)

prírastky))) ) ) ) ) ) ) 0)

úbytky)) ) ) ) ) ) ) 0)
Stav)na)konci)
bežného)účtovného)
obdobia)

) ) ) ) ) ) 0)

Zostatková!hodnota!
Stav)na)začiatku)
bežného)účtovného)
obdobia)

) ) ) ) ) ) 0)

Stav)na)konci)
bežného)účtovného)
obdobia)

) ) ) ) ) ) 0)

)
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! Pozemky!
Umelecké!
diela!

a!zbierky!
Stavby!

Samostatné!
hnuteľné!veci!
a!súbory!
hnuteľných!

vecí!

Dopravné!
prostriedky!

Pestovateľs
ké!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!

prírastky!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

úbytky!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

presuny! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

Stav!na!konci!bežného!
účtovného!obdobia!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

Oprávky!–!stav!na!
začiatku!bežného!
účtovného!obdobia!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

prírastky!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

úbytky!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

Stav!na!konci!bežného!
účtovného!obdobia!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

Opravné!položky!–!
stav!na!začiatku!
bežného!účtovného!
obdobia!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

prírastky!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

úbytky!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

Stav!na!konci!bežného!
účtovného!obdobia!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

Zostatková!hodnota!
Stav!na!začiatku!
bežného!účtovného!
obdobia!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!

Stav!na!konci!bežného!
účtovného!obdobia!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0!
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(2)$$Prehľad$dlhodobého$majetku,$na$ktorý$je$zriadené$záložné$právo$a$dlhodobého$majetku,$pri$ktorom$má$účtovná$
jednotka$obmedzené$právo$s$ním$nakladať.$

Nadácia'neeviduje'žiadny'majetok'so'záložným'právom.'
(3)$$Údaje$o$spôsobe$a$výške$poistenia$dlhodobého$nehmotného$majetku$a$dlhodobého$hmotného$majetku.$

Nadácia'neeviduje'žiadny'poistený'majetok.'
(4)$$Údaje$ o$štruktúre$ dlhodobého$ finančného$ majetku$ za$ bežné$ účtovné$ obdobie$ a$jeho$ umiestnenie$ v$členení$
podľa$ položiek$ súvahy$ a$ o$zmenách,$ ktoré$ sa$ uskutočnili$ v$priebehu$ bežného$ účtovného$ obdobia$ v$jednotlivých$
položkách$dlhodobého$$finančného$$majetku.$

'

Podielové'cenné'
papiere'
a'podiely'

v'obchodnej'
spoločnosti'
v'ovládanej'
osobe'

Podielové'cenné'
papiere'
a'podiely'

v'obchodnej'
spoločnosti'
s'podstatným'
vplyvom'

Dlhové'
cenné'
papiere'
držané'do'
splatnosti'

Pôžičky'
podnikom'
v'skupine'a'
ostatné'
pôžičky'

Ostatný'
dlhodobý'
finančný'
majetok'

Obstaranie'
dlhodobého'
finančného'
majetku'

Poskytnuté'
preddavky'

na'
dlhodobý'
finančný''
majetok'

Spolu'

Prvotné'ocenenie'

Stav$$na$začiatku$
bežného$účtovného$
obdobia$

$ $
$

$ $ $ $ 0$

Prírastky$ $ $ $ $ $ $ $ 0$

Úbytky$ $ $ $ $ $ $ $ 0$

Presuny$ $ $ $ $ $ $ $ 0$

Stav$na$konci$
bežného$účtovného$
obdobia$

$ $
$

$ $ $ $ 0$

Opravné'položky'

Stav$na$začiatku$
0bežného$účtovného$
obdobia$

$ $
$

$ $ $ $ 0$

Prírastky$ $ $ $ $ $ $ $ 0$

Úbytky$ $ $ $ $ $ $ $ 0$

Stav$na$konci$
bežného$účtovného$
obdobia$

$ $
$

$ $ $ $ 0$

Zostatková'hodnota''

Stav$na$začiatku$
bežného$účtovného$
obdobia$

$ $
$

$ $ $ $ 0$

Stav$na$konci$
bežného$účtovného$
obdobia$

$ $
$

$ $ $ $ 0$

$

$

$

$
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Názov'
spoločnosti'

Podiel'
na'

základ
nom'
imaní'
(v'%)'

Podiel'
účtovnej'
jednotky'
na'

hlasovací
ch'

právach'
(v'%)'

Hodnota'vlastného'imania'ku'
koncu' Účtovná'hodnota'ku'koncu'

bežného'
účtovného'
obdobia'

bezprostredn
e'

predchádzajú
ceho'

účtovného'
obdobia'

bežného'
účtovného'
obdobia'

bezprostredne'
predchádzajúceho'

účtovného'
obdobia'

$ $ $ $ $ $ $
$

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

Nadácia'neúčtovala'o'opravných'položkách'k'dlhodobému'finančnému'majetku.'
$

(6)$$Prehľad$ o$ významných$ položkách$ krátkodobého$ finančného$majetku$ a$ $ o$ ocenení$ krátkodobého$ finančného$
majetku$ $ reálnou$hodnotou$ku$dňu,$ku$ktorému$sa$zostavuje$účtovná$závierka,$pričom$sa$uvádza$vplyv$ takéhoto$
ocenenia$na$výsledok$hospodárenia$účtovnej$jednotky.$

Krátkodobý'finančný'majetok' Stav'na'konci'bežného'účtovného'
obdobia'

Stav'na'konci'bezprostredne'
predchádzajúceho'účtovného'

obdobia'

Pokladnica$ $ $

Ceniny$ $ $

Bežné$bankové$účty$ 558599,99$ 111597,85$

Bankové$účty$s$dobou$viazanosti$
dlhšou$ako$jeden$rok$

$ $

Peniaze$na$ceste$ $ $

Spolu' 558599,99' 111597,85'

Ako' finančné'účty'sú'vykázané'peniaze'v'pokladnici' a'účty'v'bankách.'Účtami'v'bankách'môže'nadácia''
voľne'disponovať.''
$

Krátkodobý'finančný'
majetok'

Stav'na'začiatku'
bežného'účtovného'

obdobia'
Prírastky' Úbytky' Stav'na'konci'bežného'

účtovného'obdobia'

Majetkové$cenné$
papiere$na$
obchodovanie$

$ $ $ $

Dlhové$cenné$papiere$
na$obchodovanie$$

$ $ $ $

Dlhové$cenné$papiere$
so$splatnosťou$do$
jedného$roka$držané$
do$splatnosti$$

$ $ $ $

Ostatné$realizovateľné$
cenné$papiere$

$ $ $ $

Obstarávanie$
krátkodobého$
finančného$majetku$

$ $ $ $

Krátkodobý'finančný'
majetok'spolu'

0' 0' 0' 0'

$



Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016, Nadácia Allianz, DIČ 2022803365, Strana 8 

 

$

Krátkodobý'finančný''majetok'
Zvýšenie/'zníženie'

hodnoty'
(+/Z)'

Vplyv'ocenenia'
na'výsledok'

hospodárenia'bežného'
účtovného'obdobia'

Vplyv'ocenenia'
na'vlastné'imanie'

Majetkové$cenné$papiere$
na$obchodovanie$

$ $ $

Dlhové$cenné$papiere$
na$obchodovanie$

$ $ $

Ostatné$realizovateľné$cenné$
papiere$

$ $ $

Krátkodobý'finančný''majetok'
spolu'

0' 0' 0'

$

(7)$$Prehľad$ $opravných$položiek$k$zásobám,$pričom$sa$uvádza$ ich$stav$na$začiatku$bežného$účtovného$obdobia,$
tvorba,$zníženie$alebo$zúčtovanie$opravných$položiek$počas$bežného$účtovného$obdobia$a$stav$na$konci$bežného$
účtovného$obdobia,$ako$aj$dôvod$tvorby,$zníženia$alebo$zúčtovania$opravných$položiek$k$zásobám.$

Druh'zásob'

Stav'na'
začiatku'
bežného'
účtovného'
obdobia'

Tvorba'opravnej'
položky'(zvýšenie)'

Zníženie'
opravnej'
položky'

Zúčtovanie''
opravnej'
položky'

Stav'na'
konci'
bežného'
účtovného'
obdobia'

Materiál$ $ $ $ $ $

Nedokončená$výroba$$
a$polotovary$vlastnej$
výroby$

$ $ $ $ $

Výrobky$$
$ $ $ $ $

Zvieratá$
$ $ $ $ $

Tovar$
$ $ $ $ $

Poskytnutý$preddavok$
na$zásoby$

$ $ $ $ $

Zásoby'spolu' 0' 0' 0' 0' 0'

$

(8)$$Opis$ významných$ pohľadávok$ v$nadväznosti$ na$ položky$ súvahy$ a$v$členení$ na$ pohľadávky$ za$ hlavnú$
nezdaňovanú$$činnosť,$$zdaňovanú$činnosť$a$podnikateľskú$činnosť.$

Pohľadávky' Opis'pohľadávok'
'

Stav'na'konci'bežného'
účtovného'obdobia'

Za$hlavnú$činnosť$ $ 0$
Za$podnikateľskú$
činnosť$

$ 0$

$

(9)$$Prehľad$ $opravných$ položiek$ k$pohľadávkam,$ pričom$ sa$ uvádza$ ich$ stav$ na$ začiatku$ bežného$ účtovného$
obdobia,$tvorba,$zníženie$alebo$zúčtovanie$opravných$položiek$počas$bežného$účtovného$obdobia$a$stav$na$konci$
bežného$účtovného$obdobia,$ako$aj$dôvod$tvorby,$zníženia$alebo$zúčtovania$opravných$položiek$k$pohľadávkam.$

$

$

$
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$

Druh'pohľadávok'
Stav'na'začiatku'

bežného'
účtovného'
obdobia'

Tvorba'
opravnej'
položky'
(zvýšenie)'

Zníženie'
opravnej'
položky'

Zúčtovanie''
opravnej'
položky'

Stav'na'konci'
bežného'
účtovného'
obdobia'

Pohľadávky$
z$obchodného$styku$

$ $ $ $ $

Ostatné$pohľadávky$ $ $ $ $ $
Pohľadávky$voči$
účastníkom$združení$

$ $ $ $ $

Iné$pohľadávky$ $ $ $ $ $

Pohľadávky'spolu' 0' 0' 0' 0' 0'
$

(10)$$Prehľad$$pohľadávok$do$lehoty$splatnosti$a$po$lehote$splatnosti.$

$ Stav'na'konci'

bežného'účtovného'obdobia' bezprostredne'predchádzajúceho'
účtovného'obdobia'

Pohľadávky$do$lehoty$splatnosti$ $ $

Pohľadávky$po$lehote$splatnosti$ 0$ 100$

Pohľadávky'spolu' 0' 100'

$

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

Časové' rozlíšenie' nákladov' budúcich'
období'a'príjmov'budúcich'období'

Stav'na'konci'bežného'
účtovného'obdobia'

Stav'na'konci'bezprostredne'
predchádzajúceho'účtovného'

obdobia'
Náklady$budúcich$období$ 0$ 0$
Príjmy$budúcich$období$ 0$ 0$
$

(12)$$Opis$a$výška$zmien$vlastných$zdrojov$krytia$neobežného$majetku$a$obežného$majetku$podľa$položiek$súvahy$
za$bežné$účtovné$obdobie,$a$to$$

a)$ opis$ základného$ imania,$ nadačného$ imania$ v$nadáciách,$ výška$ vkladov$ zakladateľov$ alebo$ zriaďovateľov,$
prioritný$ majetok$ v$neziskových$ organizáciách$ poskytujúcich$ všeobecne$ prospešné$ služby,$ prevody$ zdrojov$
z$fondov$ účtovnej$ jednotky$ a$podobneb$ za$ jednotlivé$ položky$ sa$ uvádza$ stav$ na$ začiatku$ bežného$ účtovného$
obdobia,$jednotlivé$prírastky,$úbytky,$presuny$a$zostatok$na$konci$bežného$účtovného$obdobia,$

b)$ opis$ jednotlivých$ druhov$ fondov,$ ktoré$ tvorí$ účtovná$ jednotka,$ stav$ na$ začiatku$ bežného$ účtovného$ obdobia,$
prírastky,$úbytky,$presuny$a$zostatok$na$konci$bežného$účtovného$obdobia.$$

'
Stav'na'začiatku'

bežného'
účtovného'obdobia'

Prírastky'
(+)'

Úbytky'
(Z)'

Presuny'
(+,'Z)'

Stav'na'konci'
bežného'
účtovného'
obdobia'

Imanie'a'fondy$

Základné$imanie$ 6638,78$ $ $ $ 6638,78$

z$toho:$$
nadačné$imanie$
v$nadácii$

6638,78$ $ $ $ 6638,78$

vklady$zakladateľov$ 0$ $ $ $ 0$
prioritný$majetok$ 0$ $ $ $ 0$
Fondy$tvorené$
podľa$osobitného$
predpisu$

0$ $ $ $ 0$
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Fond$reprodukcie$ 0$ $ $ $ 0$
Oceňovacie$rozdiely$
z$precenenia$
majetku$a$záväzkov$

0$ $ $ $ 0$

Fondy'zo'zisku$
Rezervný$fond$ 0$ $ $ $ 0$
Fondy$tvorené$zo$
zisku$

0$ $ $ $ 0$

Ostatné$fondy$ 0$ $ $ $ 0$

Nevysporiadaný$
výsledok$
hospodárenia$
minulých$rokov$

f5366,99$ $ $ $ f5366,99$

Výsledok$
hospodárenia$za$
účtovné$obdobie$

0$ $ $ $ 0$

Spolu' 1271,79' 0' 0' 0' 1271,79'
$

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

Názov'položky' Bezprostredne'predchádzajúce'účtovné'
obdobie'

Účtovný'zisk' 0$

Rozdelenie'účtovného'zisku$
Prídel$do$základného$imania$ $

Prídel$do$fondu$tvoreného$podľa$osobitného$predpisu$ $

Prídel$do$fondu$reprodukcie$ $

Prídel$do$rezervného$fondu$ $

Prídel$do$fondu$tvoreného$zo$zisku$ $

Prídel$do$ostatných$fondov$ $

Úhrada$straty$minulých$období$ $

Prevod$do$sociálneho$fondu$$ $
Prevod$$do$nevysporiadaného$výsledku$hospodárenia$minulých$
rokov$ $

Iné$$ $

Účtovná'strata' 0$$

Vysporiadanie'účtovnej'straty$
Zo$základného$imania$ $

Z$rezervného$fondu$ $

Z$fondu$tvoreného$zo$zisku$ $

Z$ostatných$fondov$ $

Z$nerozdeleného$zisku$minulých$rokov$ $
Prevod$do$ nevysporiadaného$ výsledku$hospodárenia$minulých$
rokov$ $$

Iné$$ $
$

$



Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016, Nadácia Allianz, DIČ 2022803365, Strana 11 

 

(14)$Opis$a$výška$cudzích$zdrojov,$a$to$

a)$údaje$o$ jednotlivých$druhoch$rezerv,$ktoré$ tvorí$účtovná$ jednotkab$uvádza$sa$stav$rezerv$na$začiatku$bežného$
účtovného$obdobia,$ ich$tvorba,$zníženie,$použitie$alebo$zrušenie$počas$bežného$účtovného$obdobia$a$zostatok$
rezervy$na$konci$bežného$účtovného$obdobia,$pričom$sa$uvedie$predpokladaný$rok$použitia$rezervy,$

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$rezerv$

0$ $ $ $ 0$

Audit$účtovnej$závierky$$ 800$ 800$ 800$ $ 800$
Zostavenie$účtovnej$závierky$$ $ $0$ $ $ $ $ $0$
Jednotlivé$druhy$dlhodobých$$
zákonných$rezerv$

0$ $ $ $ 0$

Zákonné'rezervy'spolu' 800' 800' 800' 0' 800'
Jednotlivé$druhy$krátkodobých$$
ostatných$rezerv$

0$ $ $ $ 0$

Jednotlivé$druhy$dlhodobých$$
ostatných$rezerv$

0$ $ $ $ 0$

Ostatné'rezervy'spolu' 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
Rezervy'spolu' 800' 800' 800' 0' 800'

$

b)$údaje$o$významných$položkách$na$účtoch$325$f$ $Ostatné$záväzky$a$379$–$ Iné$záväzkyb$uvádza$sa$začiatočný$
stav,$prírastky,$úbytky$a$konečný$zostatok$podľa$jednotlivých$druhov$$záväzkov,$

'

Stav'na'začiatku'
bežného'

účtovného'obdobia'

Prírastky'
(+)'

Úbytky'
(Z)'

Presuny'
(+,'Z)'

Stav'na'konci'
bežného'
účtovného'
obdobia'

Ostatné$záväzky$–$
poskytnuté$granty$

0$ 89036,51$ 89036,51$ 0$ 0$

Iné$záväzky$–$
poskytnuté$
darovacie$zmluvy$

0$ $ $ $ 0$

Iné$záväzky$ 0$ $ $ $ 0$

$

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

d)$prehľad$o$výške$záväzkov$podľa$zostatkovej$doby$splatnosti$v$členení$podľa$položiek$súvahy$$

$ 1.$do$jedného$roka$vrátane,$

$ 2.$od$jedného$roka$do$piatich$rokov$vrátane,$

$ 3.$viac$ako$päť$rokov,$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Druh'záväzkov'
Stav'na'konci'

bežného'účtovného'
obdobia'

bezprostredne'
predchádzajúceho'
účtovného'obdobia'

Záväzky$po$lehote$splatnosti$ $ $
Záväzky$do$lehoty$splatnosti$so$zostatkovou$dobou$
splatnosti$do$jedného$$roka$ 1498,18$ 3335,23$

Krátkodobé'záväzky'spolu' 1498,18' 3335,23'
Záväzky$so$zostatkovou$dobou$splatnosti$od$$
jedného$$do$piatich$$rokov$$vrátane$$ $ $

Záväzky$so$zostatkovou$dobou$splatnosti$viac$ako$
päť$rokov$$ $ $

Dlhodobé'záväzky'spolu' 0' 0'

Krátkodobé'a'dlhodobé'záväzky'spolu' 1498,18' 3335,23'

$

e)$prehľad$o$záväzkoch$zo$sociálneho$fondub$uvádza$sa$začiatočný$stav,$tvorba$a$čerpanie$sociálneho$fondu$počas$
účtovného$obdobia$a$zostatok$na$konci$účtovného$obdobia,$

Sociálny'fond' Bežné''účtovné'obdobie' Bezprostredne'predchádzajúce'
účtovné''obdobie'

Stav'k'prvému'dňu'účtovného'
obdobia' ' '

Tvorba$na$ťarchu$nákladov$ $ $

Tvorba$zo$zisku$ $ $
Čerpanie$ $ $
Stav'k'poslednému'dňu'účtovného'
obdobia' 0' 0'

$

f)$prehľad$o$bankových$úveroch,$pôžičkách$a$návratných$finančných$výpomociach$s$uvedením$meny,$v$ktorej$boli$
poskytnuté,$ druhu,$ hodnoty$ v$cudzej$ mene$ a$hodnoty$ v$eurách$ ku$ dňu,$ ku$ ktorému$ sa$ zostavuje$ účtovná$
závierka,$výšky$úroku,$splatnosti$a$formy$zabezpečenia,$

Druh'
cudzieho'
zdroja'

Mena' Výška'
úroku'v'%' Splatnosť' Forma'

zabezpečenia'

Suma'istiny'na'
konci'bežného'
účtovného'
obdobia'

Suma'istiny'na'konci'
bezprostredne'

predchádzajúceho'
účtovného'obdobia'

Krátkodobý$
bankový$
úver$

$ $ $ $ $ $

Pôžička$ $ $ $ $ $ $
Návratná$
finančná$
výpomoc$

$ $ $ $ $ $

Dlhodobý$
bankový$
úver$

$ $ $ $ $ $

Spolu' ' ' ' ' 0' 0'

$

$

$

$

$
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g)$prehľad$o$významných$položkách$časového$rozlíšenia$výdavkov$budúcich$období.$

Časové' rozlíšenie' výdavkov' a'výnosov'
budúcich'období'

Stav'na'konci'bežného'
účtovného'obdobia'

Stav'na'konci'bezprostredne'
predchádzajúceho'účtovného'

obdobia'
Výdavky$budúcich$období$ $ $
Výnosy$budúcich$období$ 555030,02$ 118347,32$
$

(15)$$Prehľad$o$významných$položkách$výnosov$budúcich$období$v$členení$najmä$na$

a)$zostatkovú$hodnotu$bezodplatne$nadobudnutého$dlhodobého$majetku,$

b)$zostatkovú$hodnotu$dlhodobého$majetku$obstaraného$z$dotácie,$

c)$zostatok$nepoužitej$dotácie$alebo$grantu,$

d)$zostatok$nepoužitej$časti$podielu$zaplatenej$dane,$

e)$zostatkovú$hodnotu$dlhodobého$majetku$obstaraného$z$podielu$zaplatenej$dane.$

Položky'výnosov'
budúcich'období'z'

dôvodu'

Stav'na'konci'
bezprostredne'

predchádzajúceho'
účtovného'obdobia'

Prírastky' Úbytky'
Stav'na'konci'

bežného'účtovného'
obdobia'

bezodplatne$
nadobudnutého$
dlhodobého$majetku$

$ $ $ $

dlhodobého$majetku$
obstaraného$z$dotácie$

$ $ $ $

dlhodobého$majetku$$
obstaraného$
z$finančného$daru$$

$ $ $ $

dotácie$zo$štátneho$
rozpočtu$alebo$$z$
prostriedkov$Európskej$
únie$

$ $ $ $

dotácie$z$rozpočtu$
obce$alebo$z$rozpočtu$
vyššieho$územného$
celku$

$ $ $ $

grantu$ 9646,35$ 116882,43$ 9646,35$ 116882,43$

podielu$zaplatenej$
dane$

108700,97$ 438147,59$ 108700,97$ 438147,59$

dlhodobého$$majetku$$
obstaraného$z$podielu$
zaplatenej$dane$

$ $ $ $

Na' analytických' účtoch' k'syntetickému' účtu' 384' Z' Výnosy' budúcich' období' sa' účtuje' o'výške' prijatého'
podielu'dane'z'príjmov'a'príspevkov'od' iných'organizácií.'V'súvislosti's'použitím' finančného'daru'ako'aj'
príspevku'dane'z'príjmov'sa'hodnota'použitých'finančných'prostriedkov'zúčtováva'do'výnosov.''

Celková' výška' zostatku' prijatého' podielu' zo' zaplatenej' dane' v'roku' 2015' bola' 108700,97' eur.' Úroky' na'
bankovom'účte'boli'4,13'Eur.'Z'týchto'prostriedkov'bolo'vyčerpaných'108705,10'eur.''

Celková'výška'prijatého'podielu'zo'zaplatenej'dane'v'roku'2016'bola'439019,65'eur.'Úroky'na'bankovom'
účte'boli'0,05'Eur.'Z'týchto'prostriedkov'bolo'vyčerpaných'872,11'eur.'Zvyšok'nevyčerpaných'prostriedkov'
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z'prijatého'podielu'zo'zaplatenej'dane'vo'výške'438147,59'eur'bol'preúčtovaný'na'účet'časového'rozlíšenia'
384'–'Výnosy'budúcich'období.''

Celková'výška'zostatku'príspevku'od'iných'organizácií'v'roku'2016'bola'9646,35'eur.'V'roku'2016'nadácia'
získala'príspevky'od'iných'organizácií'vo'výške'110000,00'eur.'Úroky'na'bankovom'účte'boli'0,54'Eur.'Zo'
zostatku' daru' sa' v'roku' 2016' vyčerpalo' 2764,46' eur.' Zostatok' nevyčerpaných' prostriedkov' v'hodnote'
116882,43'eur'bol'preúčtovaný'na'účet'časového'rozlíšenia'384'–'Výnosy'budúcich'období.''

(16)$$Údaje$o$majetku$prenajatom$formou$finančného$prenájmu,$a$to$

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

b)$suma$istiny$a$finančného$nákladu$podľa$doby$splatnosti$$

$ 1.$do$jedného$roka$vrátane,$

$ 2.$od$jedného$roka$do$piatich$rokov$vrátane,$

$$$$$3.$viac$ako$päť$rokov.$

Záväzok'
Stav'na'konci'
bezprostredne'

predchádzajúceho'
účtovného'obdobia'

Istina' Finančný'náklad'
Stav'na'konci'

bežného'účtovného'
obdobia'

Celková$suma$
dohodnutých$platieb$

$ $ $ $

do$jedného$roka$
vrátane$ $ $ $ $

od$jedného$roka$do$
piatich$$rokov$vrátane$ $ $ $ $

viac$ako$päť$rokov$ $ $ $ $

$

Čl.'IV'
Informácie,'ktoré'dopĺňajú'a'vysvetľujú'údaje'vo'výkaze'ziskov'a'strát'

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

' Bežné'účtovné'obdobie'
Bezprostredne'

predchádzajúce'účtovné'
obdobie'

Tržby$za$vlastné$výkony$ $ $
Tržby$za$tovar$ $ $
Iné$ $ $
Spolu' 0' 0'
$

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

' Bežné'účtovné'obdobie'
Bezprostredne'

predchádzajúce'účtovné'
obdobie'

Prijaté$príspevky$od$právnických$osôb$ $ $
Prijaté$príspevky$od$zriaďovateľa$ 2763,92$ $
Prijaté$príspevky$od$fyzických$osôb$ $ $
Ostatné$príspevky$ 109573,03$ 183831,84$
Spolu' 112336,95' 183831,84'
$
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Do'výnosov'bola'v'roku'2016'zaúčtovaná'použitá'časť'z'prijatého'podielu'zaplatenej'dane'z'príjmov,'ktorý'
nadácia'získala'v'roku'2015'a'2016.''
Nepoužitý' podiel' zaplatenej' dane' z'príjmov' získaný' v'roku' 2015' vyčíslený' ku' koncu' minulého'
zdaňovacieho'obdobia'bol'použitý'pre'prídel'fyzických'a'právnickým'osobám'v'roku'2016.'Oblasti'použitia'
sú'popísané'v'bode'6.''
Nepoužité'prostriedky'z'podielu'zaplatenej'dane'sú'k'31.12.2016'vyčíslené'na'účte'384'–'Výnosy'budúcich'
období.'
$

(3)$Prehľad$$dotácií$a$grantov,$ktoré$účtovná$jednotka$prijala$v$priebehu$bežného$účtovného$obdobia.$

' Bežné'účtovné'obdobie'
Bezprostredne'

predchádzajúce'účtovné'
obdobie'

Prijaté$dotácie$ $ $
Prijaté$granty$ $ $
Spolu' 0' 0'
$$

(4)$Opis$a$suma$významných$položiek$finančných$výnosovb$uvádza$sa$aj$celková$suma$kurzových$ziskov,$pričom$$
osobitne$sa$uvádza$hodnota$kurzových$ziskov$účtovaná$ku$dňu,$ku$ktorému$sa$zostavuje$účtovná$závierka.$

' Bežné'účtovné'obdobie'
Bezprostredne'

predchádzajúce'účtovné'
obdobie'

Realizované$kurzové$zisky$ $ $
Nerealizované$kurzové$zisky$ $ $
Spolu' 0' 0'
$$

(5)$Opis$ a$vyčíslenie$ hodnoty$ významných$ položiek$ nákladov,$ nákladov$ na$ ostatné$ služby,$ osobitných$ nákladov$
a$iných$ostatných$nákladov.$$

Prehľad' o'nákladoch' na' poskytnuté'
príspevky'(účet'562)' Bežné'účtovné'obdobie'

Bezprostredne'
predchádzajúce'účtovné'

obdobie'
Príspevky$iným$účtovným$jednotkám$ $ $
Príspevky$fyzickým$osobám$ $ $
Spolu' 0' 0'
$$

Prehľad' o'nákladoch' na' poskytnuté'
služby'(účet'518)' Bežné'účtovné'obdobie'

Bezprostredne'
predchádzajúce'účtovné'

obdobie'
Účtovné$služby,$audit,$poradenstvo$ 800,00$ 800,00$

Odmena$za$poskytnutie$ľudských$zdrojov$ 2520,00$ $$

Odmena$za$správu$nadácie$ 7847,24$ 13544,69$

Notárske$služby$ 72,11$ $

Hodnotenie$projektov$ $ 552,00$
Spolu' 11239,35' 14896,69'
$$

$

$

$

$

$
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(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'

Ochrana$a$podpora$zdravia$ 48629,92$ 61196,06$

Podpora$vzdelávania$ 123985,92$ 25207,32$

Poskytovanie$sociálnej$pomoci$ 8151,75$ 23169,65$

Podpora$a$rozvoj$telesnej$kultúry$ 2169,46$ $
Organizovanie$a$sprostredkovanie$
dobrovoľníckej$činnosti$ 911,17$ $

Zostatok'podielu'zaplatenej'dane'bežného'účtovného'obdobia' 438147,59'
$

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

' Bežné'účtovné'obdobie'
Bezprostredne'

predchádzajúce'účtovné'
obdobie'

Realizované$kurzové$straty$ $ $
Nerealizované$kurzové$straty$ $ $
Spolu' 0' 0'

$(8)$V$účtovnej$jednotke,$ktorá$má$povinnosť$overenia$účtovnej$závierky$audítorom,$sa$uvedie$vymedzenie$a$suma$
nákladov$za$účtovné$obdobie$v$členení$na$náklady$za$

a)$overenie$účtovnej$závierky,$

b)$uisťovacie$audítorské$služby$okrem$$overenia$účtovnej$závierky,$

c)$súvisiace$audítorské$služby,$

d)$daňové$poradenstvo,$

e)$ostatné$neaudítorské$služby.$

Jednotlivé'druhy'nákladov'za' Suma'

overenie$účtovnej$závierky$ 800,00$

uisťovacie$audítorské$služby$okrem$overenia$účtovnej$závierky$ $

súvisiace$audítorské$služby$ $

daňové$poradenstvo$ $

ostatné$neaudítorské$služby$ $

Spolu' 800,00'

$

$

Čl.'V'
Opis'údajov'na'podsúvahových'účtoch'

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

Nadácia'neeviduje'o'takýchto'položkách.'
$
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Čl.'VI'
Ďalšie'informácie'

(1)$Opis$a$hodnota$ iných$aktív,$ktorými$sa$ rozumie$možný$majetok,$ktorý$vznikol$v$dôsledku$minulých$udalostí$a$
ktorého$existencia$alebo$vlastníctvo$závisí$od$toho,$či$nastane$alebo$nenastane$jedna$alebo$viac$neistých$udalostí$
v$budúcnosti,$ktorých$vznik$nezávisí$od$účtovnej$jednotkyb$týmito$inými$aktívami$sú$napríklad$práva$zo$servisných$
zmlúv,$poistných$zmlúv,$koncesionárskych$zmlúv,$ licenčných$zmlúv,$práva$z$ investovania$prostriedkov$získaných$
oslobodením$od$dane$z$príjmov.$

Nadácia'neeviduje'o'takýchto'položkách.'
$(2)$ Opis$ a$ hodnota$ iných$ pasív$ vyplývajúcich$ zo$ súdnych$ rozhodnutí,$ z$ poskytnutých$ záruk,$ zo$ všeobecne$
záväzných$právnych$predpisov,$z$ručenia$podľa$jednotlivých$druhov$ručeniab$$takýmito$inými$pasívami$sú:$

a)$možná$povinnosť,$ktorá$vznikla$ako$dôsledok$minulej$udalosti$a$ktorej$existencia$závisí$od$toho,$či$nastane$alebo$
nenastane$jedna$alebo$viac$neistých$udalostí$v$budúcnosti,$ktorých$vznik$nezávisí$od$účtovnej$jednotky,$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$spoľahlivo$oceniť.$

Nadácia'neeviduje'o'takýchto'položkách.'
$(3)$Opis$významných$položiek$ostatných$finančných$povinností,$ktoré$sa$nesledujú$v$účtovníctve$a$neuvádzajú$sa$
v$súvaheb$pri$každej$položke$sa$uvádza$jej$opis,$výška$a$údaj,$či$sa$týka$spriaznených$osôb,$a$to$

a)$povinnosť$z$devízových$termínovaných$obchodov$a$iných$finančných$derivátov,$

b)$povinnosť$z$opčných$obchodov,$

c)$zákonná$povinnosť$alebo$zmluvná$povinnosť$odobrať$určité$produkty$alebo$služby,$napríklad$z$dodávateľských$
alebo$odberateľských$zmlúv,$

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

e)$iné$povinnosti.$$

Nadácia'neeviduje'o'takýchto'položkách.'
$(4)$Prehľad$nehnuteľných$kultúrnych$pamiatok,$ktoré$sú$v$správe$alebo$vo$vlastníctve$účtovnej$jednotky.$

Nadácia'nemá'kultúrne'pamiatky.'
$(5)$Informácie$o$významných$skutočnostiach,$ktoré$nastali$medzi$dňom,$ku$ktorému$sa$zostavuje$účtovná$závierka$
a$dňom$jej$zostavenia.$

Nenastali'žiadne'významné'skutočnosti'medzi'dňom,'ku'ktorému'sa'zostavuje'účtovná'závierka'a'dňom'jej'
zostavenia.'
'
'
$
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