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Meno a priezvisko, obchodné meno Názov orgánu

Mgr. Katarína Gromošová riaditeľka

30.06.2015

Mimoriadna účtovná závierka zostavená

Riadna účtovná závierka zostavená

X

Obchodné meno Sídlo Iné významné údaje

7

11

1

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účt. obd

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

počet vedúcich zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

Názov položky

Dátum založenia:

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Obchodné meno:

Sídlo:

Dátum vzniku:

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Právna
 forma

Vajanského 19
08001  Prešov 1
SK

Informácie k časti B. písm. a) prílohy č. 3 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH 
ORGÁNOV

B.

Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie:

ku dňu ukončenia likvidácie

ku dňu vstupu do likvidácie

ku dňu zrušenia konkurzu

ku dňu vyhlásenia konkurzu

ku dňu zániku účtovnej jednotky

k poslednému dňu účtovného obdobia

Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky

Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i.n. - kód SK NACE 88.99.0

Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť

Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke
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X

X

Výška podielu na základnom imaní

  .  .    

  .  .    

  .  .    

  .  .    

  .  .    

  .  .    

  .  .    

  .  .    

  .  .    

   Spoločník, akcionár

Spolu X

Spoločník, akcionár

Výška podielu na základnom imaní

Spolu

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre 
spoločníkov, akcionárov

Podiel na 
hlasovacích 

právach

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI

absolútne v % v % v %Dátum zmeny

Podiel na 
hlasovacích 

právach

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI

absolútne v % v % v %

Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena + súvisiace náklady: dopravné clo

Záväzky obstarávacia cena menovitá hodnota

Účtovnej jednotke bol poskytnutý nefinančný dar - motorové vozidlo v celkovej hodnote 11.525,76€

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov

Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDYE.

Zmeny v štruktúre spoločníkov a akcionárov

Zriaďovateľ: SOCIA - nadácia Bratislava, Mgr. Eva Turáková

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o 
štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
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Prvotné ocenenie

Dlhodobý nehmotný majetok

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účtovného obdobia

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Popis majetku Odpisová metóda

motorové vozidlo 4 1/4 rovnomerná

Účtovné  a daňové odpisy

sú rovnaké

sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka

sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

X

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Aktivované 
náklady na 

vývoj

Softvér Oceniteľné 
práva

Goodwill Ostatný 
DNM

Obstará- 
vaný DNM

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM

Spolu

Doba 
odpisovania

Sadzba 
odpisov

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok
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Prvotné ocenenie

Dlhodobý hmotný majetok

Stav na zač. účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

Bežné účtovné obdobie

Stav na zač. účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účt. obdobia

Oprávky

Stav na zač. účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účt. obdobia

Opravné položky

Stav na zač. účt. obdobia

Stav na konci účt. obdobia

Zostatková hodnota

11 526 11 526

11 526 11 526

2 642 2 642

2 642 2 642

8 884 8 884

Prvotné ocenenie

Dlhodobý nehmotný majetok

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účtovného obdobia

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Stavby Samostatné
 hnuteľné 

veci

Pestovateľs
ké celky trv. 

porastov

Základné 
stádo a 

ťažné zvier.

Ostatný 
DHM

Obstará- 
vaný DHM

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM

SpoluPozemky

Aktivované  
náklady na 

vývoj

Softvér Oceniteľné 
práva

Goodwill Ostatný 
DNM

Obstará- 
vaný DNM

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM

Spolu

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
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Prírastky

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty

Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti

Ostatné realizovateľné CP

Obstarávanie krátkodobého fin. majetku

Krátkodobý finančný majetok spolu

Krátkodobý finančný majetok

Pokladnica, ceniny

Bežné bankové účty

Bankové účty termínované

Peniaze na ceste

Spolu

167

17 977

18 144

Názov položky

Popis majetku Spôsob poistenia Výška poistenia

motorové vozidlo komerčné poistenie - PZP+HP 425

Prvotné ocenenie

Dlhodobý hmotný majetok

Stav na zač. účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na zač. účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účt. obdobia

Oprávky

Stav na zač. účt. obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účt. obdobia

Opravné položky

Stav na zač. účt. obdobia

Stav na konci účt. obdobia

Zostatková hodnota

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Stav na 
začiatku účt. 

obdobia

Úbytky Stav na konci 
účtovného 

obdobia

BO PO

Stavby Samostatné
 hnuteľné 

veci

Pestovateľs
ké celky trv. 

porastov

Základné 
stádo a 

ťažné zvier.

Ostatný 
DHM

Obstará- 
vaný DHM

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM

SpoluPozemky

Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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Zo zákonného rezervného fondu

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Spolu

Iné

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi

Názov položky

Prídel do zákonného rezervného fondu

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Spolu

Iné

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku

Úhrada straty minulých období

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Prídel do sociálneho fondu

Prídel na zvýšenie základného imania

Názov položky

337

282

55

prenájom priestorov na na I.Q/2016

stravné lístky na 01/2016

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Bezprostredne predch. účt. obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predch. účt. obdobie

Bežné účtovné obdobie

Hodnota POHodnota BO

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

Opis položky časového rozlíšenia

Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
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Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu

Čerpanie sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

Začiatočný stav sociálneho fondu

164

164

164

Názov položky

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane

Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov

Dlhodobé záväzky spolu

367

5 508

5 875

Názov položky

rezerva na dovolenky

960 960

960 960

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

BO PO

BO PO

Stav na zač. 
účt. obdobia

Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci 
účt. obdobia

Názov položky

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky

Stav na zač. 
účt. obdobia

Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci 
účt. obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

V roku 2015 tvorila ÚJ rezervu na dovolenky za rok 2015.

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
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Oblasť odbytu BO PO BO PO BO PO

Typ výrobkov, tovarov, služieb

príspevky na semináre

príspevky na terapie

príspevky na sociálne služby

príspevky na komunikačné terapie

680

435

360

105

1 580Spolu

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

výber hotovosti kartou

platba FA-Orange

odpisy DHM-2017-2019-zúčt.nefin.daru-MV

odpisy DHM-2016-zúčt.nefin.daru-MV

dotácia SOCIA-nevyčerpané postkytnuté prostriedky v roku 2015

-  311

-  300

-  11

6 002

6 002

14 079

2 882

11 197

Názov položky

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Hodnota BO Hodnota PO

Medzi hlavné činnosti CVI Prešov neziskovej organizácie sú: 
- organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona: služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do 
siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodne tohto dieťaťa,
- poskytovanie: špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie,
- vykonávanie: stimulácie komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným posihnutím, preventívnych aktivít 
Tieto služby sú vykonávané ambulantnou a terénnou formou.

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

VÝNOSYH.

V roku 2015 bola účtovnou jednotkou - Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o., podpísaná Zmluva o spolupráci na realizácii projektu-č.zmluvy: 
3-2014-CVIPO, v rámci projektu Rozvoja včastnej intervencie na Slovensku. Tento projekt je podporený nadáciou VELUX pod číslom VKR 23316 
a je realizovaný nadáciou SOCIA v období apríl 2014 až september 2017. Realizátorom projektu je SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, 
Legionárska 13, 831 04 Bratislava.
Nadácia na základe tejto Zmluvy poskytne CVI PO príspevok vo výške 163.259,00€ a to v členení:
- 159.824,00€ zo zdrojov nadácie VELUX
-      3.436,00€ z vlastných zdrojov nadácie nad rámec finančného príspevku z nadácie VELUX (čo predstavuje výšku DPH plánovaných položiek 
rozpočtu).
Spolufinancovanie zo strany CVI PO je vo výške 10.000,00€, čo predstavuje minimálne 6% celkových výdavkov projektu.

Účtovnej jednotke bol v roku 2015 poskytnutý nefinančný dar - motorové vozidlo KIA ceed SW 1.4, v celkovej hodnote 11.525,76€, na 
zabezpečovanie služieb včasnej intervencie v prirodzenom prostredí klientov.

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
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Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

teoretická daň

Daňovo neuznané náklady

Výnosy nepodliehajúce dani

Umorenie daňovej straty

Spolu

Splatná daň z príjmov

Odložená daň z príjmov

Celková daň z príjmov

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

Názov položky

Hodnota BONázov položky

Hodnota BO

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Finančné náklady, z toho:

Kurzové straty, z toho:

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

1 183

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

iné uisťovacie audítorske služby

súvisiace audítorske služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorske služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

náklady spojené s činnosťou CVI PO

Názov položky

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Hodnota PO

Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z 
príjmov

Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohľ. neúčtovala

Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v 
bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a 
odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez 
účtovania na účty nákladov a výnosov

Hodnota PO

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

DAŇ Z PRÍJMOVJ.

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

NÁKLADYI.
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Prírastky Úbytky

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov

Presuny

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Položka vlastného imania

Prírastky Úbytky

Základné imanie

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov

Presuny

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania
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Položka vlastného imania

Poznámky Úč POD 3 - 01 2 0 2 4 1 7 5 8 6 8DIČ4 5 7 4 4 7 0 0IČO

Stav na zač. 
účt. obdobia

Stav na konci 
účt. obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na zač. 
účt. obdobia

Stav na konci 
účt. obdobia

Bežné účtovné obdobie

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA


