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Poznámky
k 31.12.2009

I.
Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky : 					Nadácia Bratislava
       sídlo účtovnej jednotky : 					Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
       dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 		31.12.2004
       identifikačné číslo účtovnej jednotky:			308 857 554
	Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Správca nadácie: 	Ing. Zuzana Rafajdusová
Správna rada : 		Ing. Andrej Ďurkovský
                                	p. Anna Dyttertová
                         		Ing. Andrej Petrek
                          		JUDr. Valentín Mikuš
                          		Ing. Viera Čerňanská
                                        		Ing. Ján Mrva
                                               	p. Eva Jandošová
             Revízor:             		Ing. Alena Crhová
Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju  
              účtovná jednotka vykonáva.
              - rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
              - ochrana a tvorba životného prostredia
              - ochrana zdravia
              - ochrana práv detí a mládeže
              - rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy a športu
              - plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa   
                ocitli   v ohrození života  alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
             - realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
Podnikateľskú činnosť nadácia nevykonáva.     

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Organizácia v priebehu roka 2008 nemala zamestnancov  
(5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky. 
Ukončenie účtovného roka a predloženie výročnej správy      
(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.
09.06.2009
(7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

II.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
Organizácia bude pokračovať vo svojej činnosti.
(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.
Neboli vykonané žiadne zmeny účtovných metód, v roku 2009 bolo účtovníctvo vedené v EUR a v súlade s Opatrením MF 25682 2007- 74.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - nevlastní
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevlastní 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - nevlastní
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevlastní
g) dlhodobý finančný majetok - nevlastní
h) zásoby obstarané kúpou - nevlastní
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nevlastní
j) zásoby obstarané iným spôsobom – obstarávacou cenou
k) pohľadávky -  obstarávacou cenou
l) krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou
m) časové rozlíšenie na strane aktív - nevykonávala
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – obstarávacou cenou
o) časové rozlíšenie na strane pasív - nevykonávala
p) deriváty - nevlastní
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nevlastní
s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu - nevlastní
(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  účtovných odpisov.
Nadácia nevlastní dlhodobý hmotný majetok ani dlhodobý nehmotný majetok.
(5)Prehľad o  dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke. 
Nadácii neboli poskytnuté dotácie a granty v priebehu roka 2009.
(6) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 
V priebehu roka 2009 nenastala žiadna zmena. 

III.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v obstarávacích cenách na začiatku účtovného obdobia, prírastky a úbytky tohto majetku a zostatok na konci účtovného obdobia - nevlastní
b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia - nevlastní
c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nevlastní
(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Nadácia nevlastní majetok.
(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého  finančného  majetku.
Zostatok bankového účtu k 31.12.2009 je 13 595 EUR.
(4)Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.
Nadácia netvorila opravné položky.
(5)Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Pohľadávky do lehoty splatnosti:
Peňažný dar od neznámych darcov : 2 848 EUR 
 (6) Prehľad o významných zložkách 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.
Nadácia nevlastní krátkodobý finančný majetok
(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Nadácia neúčtovala o časovom rozlíšení. 
(8) Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku v členení podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania.
Organizácia netvorila opravné položky.
(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to 
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,
základné imanie: 6 639,00 EUR
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,
Organizácia netvorila fondy.
c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 524 EUR zostal v nevysporiadanom výsledku hospodárenia  z minulých rokov – 428. 
(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Organizácia netvorila rezervy
b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov,
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c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
U záväzku nie je uvedená doba 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,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Sociálny fond organizácia netvorila.
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,
Nadácia neprijala žiadne bankové úvery ani návratné finančné výpomoci.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Nadácia neúčtovala o časovom rozlíšení.
(11) 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.
Organizácia nemá ani jednu z položiek z odstavca 11.
(12)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. 
Nadácia nemá prenajatý majetok.

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

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb a činností účtovnej jednotky.
Nadácia nemá tržby za vlastné výkony.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov.
- príspevky z podielu zaplatenej dane	6 699 EUR
- Hlavné mesto nepeňažný dar                      2 848 EUR
- peňažný dar od neznámych darcov	2 848 EUR 
(3) Opis a vyčíslenie hodnoty  významných zložiek  iných ostatných  výnosov. 
Úroky banky  -  9 EUR 
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.
Spotreba materiálu                                                      2 950,- EUR
Ostatné služby (poplatky, notár)                                       90,- EUR   
 (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
V roku 2009 bola použitá na výdavky daň, ktorá bola poukázaná nadácii v roku 2008
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Poskytnuté príspevky iným organizáciám 
V tom :MUOP                                                                   5 000,- EUR        
Múzeum mesta Bratislavy                                                2 000,- EUR         
Krasokorčuliarsky klub                                                     3  000,- EUR
(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 audítorom,                               0,- EUR
b) iné uisťovacie služby,                                                         0,- EUR
c) daňové poradenstvo,                                                          0,- EUR
d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
                      0,- EUR

V.
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Nadácia neúčtovala na podsúvahových účtoch.

VI.
Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú  v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia  s uvedením údajov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,
Nadácia nemá budúce možné peňažné záväzky z ručenia.
b) záväzky alebo právo  vyplývajúce zo súdnych sporov – Nadácia nemá
c) záväzky  alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk – Nadácia nemá
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo  všeobecne záväzných právnych predpisov –Nadácia nemá
e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka – Nadácia nemá
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia – Nadácia nemá
(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinnosti, 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) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov - Nadácia nemá
b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov – Nadácia nemá
c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv – Nadácia nemá
d) budúce právo alebo budúca povinnosť napríklad z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných  zmlúv – Nadácia nemá
e) budúce právo alebo  budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci - Nadácia nemá
f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov – Nadácia nemá
(3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Nadácia nevlastní žiadne nehnuteľné pamiatky

Zostavené dňa:



14.5.2010
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



