Veselá farmička n.o., Bučuháza 17, 931 01 Šamorín, IČO : 52 112 331

Výročná správa neziskovej organizácie Veselá farmička n.o.
za rok 2021

V Šamoríne, 07.03.2022
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1. ÚVOD
Nezisková organizácia Veselá farmička n. o. so sídlom: Bučuháza 17, 931 01 Šamorín, IČO:
52112331 bola založená zakladacou listinou dňa 20.11.2018 a vznikla dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o registrácii príslušným orgánom – Okresným úradom Trnava, t.j. dňa
14.12.2018, podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Zariadenie Veselá
farmička nepožiadala o zápis do siete škôl a školských zariadení. Z toho dôvodu, že nie sme
zaradení do siete nepoberáme a ani sme nepoberali žiadne dotácie od štátu.
Veselá farmička n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
- aktívna podpora výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom zariadení so
zameraním na enviromentálnu výchovu ;
- napomáhanie rozvoju vzájomných komunikačných schopností detí.
- Vytváranie vhodných podmienok na zdravý duševný a telesný vývoj detskej osobnosti.
Našimi cieľmi sú :
- Vytvárať priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu
- Napĺňať život učením prostredníctvom hier a podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe
- Pozdvihnúť úroveň enviromentálneho vedomia detí a formovať pozitívny vzťah k prírode
- Organizovanie pravidelných vychádzok, ktoré sú venované spoznávaniu prírody, ochrane
prírody a životného prostredia
- Organizovanie rôznorodých športových aktivít pre deti počas celého roka, zapájanie rodičov
do spoločenských aktivít realizovaných naším zariadením
- Dopestovanie si vlastnej zeleniny a ovocia v našej záhradke, čo napomáha k získavaniu
a prehlbovaniu vedomostí detí
- Organizovanie krúžkovej činnosti.

Hlavným cieľom Veselej farmičky n. o. je najmä: zabezpečiť všestrannú výchovu detí v jasliach
a v materskej škôlke vo vzájomnej súčinnosti s rodičmi detí.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) Správna rada neziskovej organizácie ako najvyšší orgán neziskovej organizácie;
b) Riaditeľ neziskovej organizácie;
c) Revízor neziskovej organizácie.

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2021
Počas roka 2021 Veselá farmička n. o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti :
a) Starostlivosť o deti v predškolskom veku v materskej škôlke v súlade s vytýčenými cieľmi;
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3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Veselá farmička n. o.
účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom uzávierky účtovníctva. Príprava a zostavenie účtovnej
závierky sa skladá z 3 etáp :
1etapa: prípravné práce – sem patrí zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do
denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných
operácií
2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t. j. účtovná uzávierka
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t. j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe
účtovnej závierky Veselá farmička n. o. zostavuje Súvahu a Výsledovku. Tieto výkazy tvoria
účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu
obce boli v roku 2021 nulové, nakoľko organizácia nie je zapísaná v sieti škôl a školských zariadení
a príjmy Veselej farmičky n. o. za rok 2021 neboli vyššie ako 200 000 eur, audit v súlade s § 33
ods. 3 Zákona vykonaný nebol.

5. PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

Celkom

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

182 286,06

183 758,24

Hospod. Výsledok za
rok 2020
- 1 472,18

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Stav aktív a pasív k 31.12.2021 predstavuje sumu 28 428,99 EUR. Z toho majetok vo výške
28 428,99 EUR pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: 11 175,78 EUR
b) krátkodobého majetku: 17 253,21 EUR
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K 31.12.2021 predstavoval (i):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

finančný majetok čiastku :
obežný majetok čiastku :
vlastné zdroje krytia majetku čiastku :
cudzie zdroje krytia majetku čiastku:
oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku :
oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku :
dlhodobé záväzky čiastku :
krátkodobé záväzky čiastku :

16 869,16 EUR;
384,05 EUR;
-12 439,52 EUR;
40 868.51 EUR;
11175.78 EUR;
0,00 EUR;
811.47 EUR;
40 057.04 EUR.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada Veselej farmičky n. o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení
orgánov neziskovej organizácie.

Veronika Kozárová
Riaditeľ n.o.
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