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1. Základné údaje o neziskovej organizácii
Ronald McDonald House Charities n.o. je nezisková organizácia
založená na základe zakladateľskej listiny zo dňa 11. 11. 2003 a
registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave pod číslom OVVS904/114/2003-NO s dňom zápisu 20. 11. 2003.
Pôvodný názov organizácie Ronald McDonald Charity n.o. bol dňa 5. 12. 2005
zmenený na súčasný názov Ronald McDonald House Charities n.o.
Sídlo neziskovej organizácie bolo Dodatkom štatútu č. 2 dňa 31. 3. 2016
upravené na Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava.
Zakladateľom
je
McDonald’s Slovakia spol. s r.o.,
IČO:
31 392 229, Einsteinova 33 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka.
IČO: 36 077 496 /
DIČ: 2021798438
Štatutárny orgán od 1.1.2021 bola riaditeľka – Mgr. Hana Mlkvá.
Peňažný vklad 50 000 Sk (1.659,70 €), spoločnosť McDonald’s Slovakia
s. r.o. splatila v plnej výške.
Druh všeobecne prospešných služieb:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova,
a kultúrnych hodnôt.

prezentácia

duchovných

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané
na pomoc chorým deťom hospitalizovaným v Detskej fakultnej nemocnici
s poliklinikou v Bratislave – Kramáre, prípadne v iných zdravotníckych
zariadeniach, ďalšie služby v oblasti zabezpečenia ubytovacích zariadení pre
rodinných príslušníkov a ďalšie blízke osoby hospitalizovaných detí, ako
aj služby v rozvíjaní spolupráce humanitárnych organizácii na pomoc
chorým deťom, v tvorbe a realizácii projektov zameraných na zlepšenie
liečenia chorých detí, v zabezpečovaní humanitárnych akcií tretích osôb
zameraných na pomoc chorým deťom a v usporadúvaní charitatívnych,
vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových akcií na pomoc
chorým deťom.
Účty neziskovej organizácie:
TATRA BANKA, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava
 IBAN: SK39 1100 0000 0029 4403 8072
 IBAN: SK64 1100 0000 0029 4703 8123
 IBAN: SK93 1100 0000 0029 4203 8124
 IBAN: SK51 1100 0000 0029 4707 6381
 IBAN: SK51 1100 0000 0029 4707 9913
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2. Vedenie neziskovej organizácie a zmeny v jej
orgánoch
V sledovanom
organizácie.

období

došlo

k zmene

v zložení

orgánov

neziskovej

Správna rada od 1.1.2021:
Meno a priezvisko
Ing. Richard Boháč
MUDr. Róbert Vetrák MPH
Ing. Marcela Kršková Podoláková
Mgr. Lucia Poláčeková
Ing. Anton Novotný

Dozorná rada od 1.1.2021:
Meno a priezvisko
Ing. Ľuboš Horňák
Lucia Matulová
Mag. Art. Roman Večerek

Riaditeľka od 1.1.2021:
Meno a priezvisko
Mgr. Hana Mlkvá

3. Správa o udalostiach organizácie v roku 2021
Nezisková organizácia, založená v roku 2003 pokračovala v priebehu roku
2021 vo svojej činnosti v súlade so štatútom.
Za účelom získania dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu
svojich činností organizácia získala povolenie od Ministerstva vnútra SR na
organizovanie verejnej zbierky a zaregistrovala sa ako možný prijímateľ 2%
zo zaplatených daní pre roky 2020 a 2021.
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4. Správa o činnosti a prehľad peňažných príjmov
a výdavkov
V priebehu roku 2021 organizácia usporiadala za aktívnej účasti svojho
zakladateľa, uvedených spoločností, médií a známych osobností
spoločenského a verejného života dolu uvedené podujatia s cieľom
zabezpečiť finančné prostriedky na svojej aktivity:
1.) Verejná zbierka „Kasičky“ v termíne od 1. 8. 2020 do 31.7. 2021
- realizácia zbierky sa uskutočnila na základe povolenia MV SR č. 0002020-020017 formou inštalácie kasičiek vo všetkých reštauráciách
McDonald’s na Slovensku a získané prostriedky boli v roku 2021 priebežne
odvádzané v prospech Ronald McDonald House Charities.
2.) Verejná zbierka „Kasičky“ v termíne od 1. 8. 2021 do 31.7. 2022
- realizácia zbierky sa uskutočňuje na základe povolenia MV SR pod
registrovým číslom verejnej zbierky č. 000-2021-021423 formou
inštalácie kasičiek vo všetkých reštauráciách McDonald’s na Slovensku a
a získané prostriedky boli v roku 2021 priebežne odvádzané v prospech
Ronald McDonald House Charities a formou zasielania dobrovoľných
finančných príspevkov na príslušný účet zbierky.
3.) Helping Hand – v termíne od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021
- táto akcia bola realizovaná predajom doplnkového tovaru v reštauráciách
McDonald’s „Pomocné ruky“. V prospech Ronald McDonald House Charities
bol odvedený výťažok vo výške 100% výnosov z predaja.
4.) McHappy Day – dňa 8.10.2021
- akcia sa uskutočnila vo všetkých reštauráciách McDonald’s na Slovensku
prostredníctvom predaja výrobku „Hranolčeky“. V prospech Ronald
McDonald House Charities bol odvedený výťažok vo výške 50% výnosov
z predaja hranolčekov v tento deň.
5.) Stromčeky – v termíne od 1.12. 2021 do 24. 12. 2021
- táto akcia bola realizovaná predajom doplnkového tovaru v reštauráciách
McDonald’s „Stromčeky RMHC“. V prospech Ronald McDonald House
Charities bol odvedený výťažok vo výške 100% výnosov z predaja.
6.) Príspevok partnerov n.o. z predaja „Happy Meal“ 1.1.2021 –
31.12.2021
- McDonald´s Slovakia v spolupráci so svojimi partnermi darovali 0,05€ za
každý zakúpený produkt Happy Meal v uvedenom období na podporu
poslania neziskovej organizácie
7.) Príspevok partnerov z „Donation Button“ 1.1.2021 – 31.12.2021
- príspevky od partnerov n.o. získané zaokrúhľovaním nákupu, alebo
jednorazovým darom fixnej čiastky boli priebežne odvádzané v prospech
Ronald McDonald House Charities.
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Výsledkom bol príjem z hlavnej činnosti v celkovej výške 370.252,56 €.
Rozdelenie príjmov z hlavnej činnosti

príjem
príspevkov
z verejnej
zbierky
„Kasičky“

príjem príspevkov z „Happy Meal“

príjem z „Donation Button“

príjem príspevkov za „McHappy Day“

príjem príspevkov za Ručičky

príjem príspevkov za Stromčeky

Suma v €
23.128,27 €
47.644,50 €
90.580,14 €
40.481,51 €
115.402,14 €
53.016,00 €

Okrem vyššie uvedených zdrojov príjmov organizácia získala v priebehu
roku na realizáciu svojich aktivít iné finančné prostriedky v celkovej výške:
54.995,36 €.
Rozdelenie príjmov z ostatnej činnosti

2% z dane z príjmov FO/PO

príjmy od iných sponzorov

príspevky od fyzických osôb

Suma v
46.731,11
7.207,02
1.057,23

€
€
€
€

Celkové príjmy organizácie tak v roku 2021 dosiahli: 425.247,92 €.
Uvedené príjmy boli neziskovej organizácii poukázané od nasledovných
obchodných spoločností, organizácií a osôb:
Názov darcu
McDonald' Slovakia s.r.o., Einsteinova 33, Bratislava

Suma v €
148.878,91 €

Daňové úrady SR (2% z dane z príjmov FO/PO)

46.731,11 €

RESTON s.r.o., Obchodná 58, Bratislava

56.182,97 €

TAMÁS s.r.o., ul. Protifašistických bojov. 6, Košice

39.978,43 €

FIRSTIN s.r.o., Krajná 115, Nové Zámky

36.648,05 €

M Passion s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky

24.130,89 €

Luuf s.r.o, Hriadky 643/22, Ružomberok

30.299,15 €

Pitstop! s.r.o., Tolstého 5, Bratislava

14.908,83 €

Tegel s.r.o., Roľnícka 585/48, Nitra

10.089,19 €

Dejzy s.r.o., Gajova 9, 811 09 Bratislava
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Iní darcovia
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Prehľad rozsahu príjmov (výdavkov) v členení podľa zdrojov je uvedený
v prílohe. Časť získaných prostriedkov bola neziskovou organizáciou v
roku 2021 použitá na financovanie svojich všeobecne prospešných služieb
v prospech:
Národný ústav detských chorôb Bratislava
(nábytok urológia )
Z toho
 Tovar zaplatený v r.2020
 Odovzdaný majetok v r.2021

1.143,49 €

Národný ústav detských chorôb Bratislava
(vybavenie R2 - Rizikové pracovisko pre pacientov
s ochorením COVID-19 )

1.668,98 €
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Z toho
 Odovzdaný majetok v r.2021
 Služby – škatule pre prieskum

1.596,33 €
72,65 €

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica
(vybavenie pre Detskú kliniku SZU úsek dojčiat)
Z toho:
 Tovar na sklade
 Poskytnutá záloha za tovar
 Služby
 Odovzdaný majetok v r.2021
UN Martin, DFN Košice, FN Nitra
(vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie
detských oddelení)
Z toho:
 Poskytnutá záloha za služby
 Služby
CELKOM:

25.174,06 €

10.453,76 €
13.640,30 €
1.080,00 €
0,00 €
4.470,00 €

2.580,00 €
1.890,00 €
32.456,53 €

Z celkových príjmov r. 2021

425.247,92 €

bolo použité:

na zabezpečenie hlavnej činnosti

na zabezpečenie prevádzky organizácie

33.523,29 €
44.736,96 €

Spolu náklady:

78.260,25 €

Nepoužité výnosy r. 2021 boli vo výške:

346.987,67 €

O túto sumu boli výnosy vo výkaze ziskov a strát ponížené a preúčtované
na účet výnosov budúcich období.
Celkový stav
predstavuje:

účtu

výnosy

budúcich

období
1 223.211,99 €

Uvedená čiastka bude slúžiť na zabezpečenie činnosti organizácie
v nasledujúcich rokoch a na realizáciu programov RMHC zameraných na
rodinne orientovanú starostlivosť.

5. Správa o majetku a záväzkoch organizácie
Organizácia k 31. 12. 2021 nemala žiadny hmotný ani nehmotný majetok.
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Organizácia k 31. 12. 2021 nemala neuhradené záväzky po lehote
splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti organizácia eviduje
k 31.12.2021 v celkovej výške 14.978,94 €, z toho pohľadávky po lehote
splatnosti viac ako 1 rok vo výške 4.546,08 €.
Príjmy a výdavky nezisková organizácia realizovala v priebehu roku 2021
hotovostným a bezhotovostným platobným stykom, prostredníctvom
bankových účtov vedených v Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava
a prevádzkovej pokladnice.
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 bol nasledovný:


Pokladnica

24.43 €



Bankový účet SK39 1100 0000 0029 4403 8072
(bežný účet)



Bankový účet SK64 1100 0000 0029 4703 8123
(verejná zbierka)

24.021,84 €



Bankový účet SK93 1100 0000 0026 4203 8124
(verejná zbierka)

52.649,30 €



Bankový účet SK85 1100 0000 0029 4710 9913
(verejná zbierka)

8.848,49 €



Bankový účet SK51 1100 0000 0029 4707 6381
(účet vedený pre príjem 2%)

CELKOM:

999.141,48 €

48.547,52 €
1 133.208,63 €

6. Hospodárske výsledky neziskovej organizácie
k 31. 12. 2021
1. Výkaz ziskov a strát ku dňu 31. 12. 2021 (v EUR)
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

501
502
504
511
512
513
518
521
524

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdrav.
poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady

01
02
03
04
05
06
07
08
09

363,69

-

363,69

8.564,91

1.204,55
698,95
25.262,43
34.514,63
11.734,88

-

1.204,55
698,95
25.262,43
34.514,63
11.734,88

0,00
1176,00
5.905,61
8.226,16
2.981,78

10
11
12

932,41
636,89

932,41
636,89

233,23
264,77

525
527
528
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Činnosť hlavná
nezdaňovaná

Činnosť
hlavná
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

531
532
538
541
542
543
544
545
546
547
548
549
551

Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého
nehmotného a hmotného
majetku
Zostatková cena predaného
nehmotného a hmotného
majetku
Predané cenné papiere
Predaný materiál
Náklady na
krátkod.fin.majetok
Tvorba fondov
Náklady z precenenia cenných
papierov
Tvorba a zúčtov. opr. položiek
Poskytnuté príspevky
organizačným zložkám
Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám
Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky
z verejnej zbierky
Účtovná trieda 5 celkom
r.01 až 37

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

552
553
554
555
556
557
558
561
562
563
565
567

Činnosť
hlavná
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

75,00

-

75,00

55,00

2.739,82

-

2.739,82

45.106,76

97,00

-

97,00

17,00

78.260,25

-

78.260,25

72.531,22

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Číslo
účtu

Výnosy

Číslo
riadku

601
602
604
611
612
613
614
621
622
623
624
641
642
643
644
645
646
647

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za predaný tovar
Zmena stavu nedokonč. Výroby
Zmena stavu zásob polotovarov
Zmena stavu zásob výrobkov
Zmena stavu zásob zvierat
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia vnútroorganiz. služieb
Aktivácia dlh. nehmot. majetku
Aktivácia dlh. hmot. majetku
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Platby za odpísané pohľadávky
Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary
Osobitné výnosy

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Činnosť hlavná
nezdaňovaná

Hlavná činnosť
nezdaňovaná

-

Hl. č.
zdaňova
ná

Spolu

-

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-

-
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648
649
651
652
653
654
655
656
657
658
661
662
663
664
665
667
691

591
595
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Zákonne poplatky
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja DNaHM
Výnosy z krátk. finan. majetku
Tržby z predaja cen. papierov
Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátk. finanč. majetku
Zúčtovanie zákonných rezerv
Výnosy z precenenia CP
Výnosy z prenájmu majetku
Prijaté príspevky od
organizačných zložiek
Prijaté príspevky od iných
organizácií
Prijaté príspevky od fyzických
osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej
dane
Prijaté príspevky z verejných
zbierok
Dotácie
Účtovná trieda 6 celkom
r.39 až 73
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
r.74-38
Daň z príjmu
Dodatočné odvody dane
z príjmov
Výsledok hospodárenia po
zdanení
(r.75-(r.76+r.77))
(+/-)

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

47.139,26

-

47.139,26

27.419,46

70
71

6.849,23

-

6.849,23

5,00

72

24.271,76

-

24.271,76

45.106,76

73
74

78.260,25

-

78.260,25

72.531,22

75

0,00

-

0,00

0,00

76
77

-

-

-

-

78

0,00

-

0,00

0,00
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2. Súvaha ku dňu 31. 12. 2021 (v EUR)
Strana aktív

Č.r.

A. NEOBEŹNÝ MAJETOK SPOLU
účet r.002 + 009 + 021
Dlhodobý
nehmotný
majetok
súčet
r.003 až 008
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdo
bnej činnosti (012 – (072 + 091 AÚ)
Softvér
013 – (073 + 091 AÚ)

001

-

-

-

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
-

002

-

-

-

-

Oceniteľné práva 014 – (074 + 091
AÚ)
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018 + 019) – (078 + 079 + 091 AÚ)
Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku
(041 - 093)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý ne
hmotný majetok
(051 – 095 AÚ)
Dlhodobý hmotný majetok
súčet
r.010 až 020
Pozemky
(031)

005

-

-

-

-

Umelecké diela a zbierky

Bežné účt.
obd.
Netto

-

-

-

-

004

006
007
008
009
010

(032)

011
012

Stroje, prístroje a zariadenia
(022- (082 + 092 AÚ)
Dopravné prostriedky
(023- (083 + 092 AÚ)
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025- (085 + 092 AÚ)
Základné stádo a ťažné zvieratá
(026- (086 + 092 AÚ)
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028- (088 + 092 AÚ)
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029- (089 + 092 AÚ)
Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku
(042 - 094)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok
(052 – 095 AÚ)
Dlhodobý finančný majetok
súčet
r.022 až 028
Podielové cenné papiere a vklady
v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe
(061)
Podielové cenné papiere a vklady
v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom
(062)
Dlhové cenné papiere držané do
splatnosti
(063 – 096 AÚ)
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné
pôžičky
(066 + 067) – 096 AÚ
Ostatné dlhodobé finančné investície
(069 – 096 AÚ) okrem r.040
Obstaranie dlhodobých finančných
investícií
(043 – 096 AÚ)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
finančný majetok
(053 – 096 AÚ)

013

13

Bežné účt. obd.
Korekcia

003

(021- (081 – 092 AÚ)

Stavby

Bežné účt.
obd. Brutto

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

Výročná správa Ronald McDonald House Charities, n.o. - rok 2021
Č.r.

Bežné účt. obd.
Brutto

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r.030 + 037 + 042 + 051
Zásoby
súčet r. 031 až 036

029

1 247.710,80

-

1 247.710,80

030

10.453,66

-

10.453,66

0,00

Materiál

(112 + 119) – 191)

031

výroba
a polotovary
(121 + 122) – (192

032

(123 - 194)

033

(124 -195)

034
10.453,66

0,00

Strana aktív

Nedokončená
vlastnej výroby
+ 193)
Výrobky
Zvieratá
Tovar

(132 + 139) – 196)

035

Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314 – 391 AÚ)
Dlhodobé pohľadávky
r.038 až 041

036

Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ) – 391 AÚ) okrem
r.035
Pohľadávky voči účastníkom združení
(358 AÚ – 391 AÚ)
Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) –
(391 AÚ)
Cenné papiere obstarané v primárnych
emisiách neurčené na obchodovanie
(069 AÚ- 391 AÚ)
Krátkodobé pohľadávky r.043 až 050

038

037

Bežné
účt. obd.
Korekcia

10.453,66

Bežné účt. obd.
Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
880.843,13

-

-

-

-

042

104.024,08

-

104.024,08

30.353,15

Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ) – 391 AÚ)
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ – 391 AÚ)

043

16.220,30

16.220,30

0,00

044

87.803,78

87.803,78

30.353,15

Zúčtovanie
so
Soc.
poisťovňami
Daňové pohľadávky

a zdravotnými
(336)
(341 až 345)

045

Pohľadávky z finančných vzťahov so
štátnym rozpočtom alebo s rozpočtom
miestnej samosprávy
(346 + 348)
Pohľadávky voči účastníkom združení
(358AÚ – 391AÚ)
Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ)

047

Iné pohľadávky
(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)–
(391AÚ)
Finančné účty
r.052 až
056
Pokladnica
(211+213)

050
1 133.233,06

850.489,98

24,43

109,02

Bankové účty

039
040
041

046

048
049

051

1 133.233,06

052

24,43
1 133.233,06

-

1 133.233,06

850.380,96

-

-

-

-

1 247.710,80

-

1 247.710,80

880.843,13

(221AÚ+261)

053

Bankové účty s dobou viazanosti > 1 rok
(221 AÚ)
Krátkodobý finančný majetok
(251+253+255+256+257)-291 AÚ
Obstaranie
krátkodobého
finančného
majetku
(259)
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
r.058 a 059
Náklady budúcich období
(381)

054

Príjmy budúcich období

(385 )

059

r. 001 + 029 + 057

060

MAJETOK SPOLU

14

-

055
056
057
058
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Č. r.

Bežné účtovné obdobie

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

061

1.659,70

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
1.659,70

062

1.659,70

1.659,70

Základné imanie

(411)

063

1659,70

1659,70

Peňažné fondy tvorené podľa osob. predpisu

(412)

064

Fond reprodukcie

-

-

(413)

065

Oceň. rozd. z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceň. rozd. z precenenia kapitálových účastín (415)

067

Fondy tvorené zo zisku

r. 069 až 071

068

Rezervný fond

(421)

069

Fondy tvoréné zo zisku

(423)

070

Ostatné fondy

(427)

071

Nevyspor. výsledok hospodár. min. rokov
(428)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

072
073

0,00

0,00

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

074

22.839,11

2.959,11

075

7.700,00

0,00

Rezervy zákonné

(451 AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459 AÚ)

077

(323+451 AÚ + 459 AÚ)

078

7.700,00

0,00

r.080 až 086

079

-

-

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

080

Vydané dlhopisy

(473)

081

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

084

Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky

Záväzky z nájmu

Ostatné dlhodobé záväzky

3AÚ+479AÚ)

086

r.088 až 096

087

15.139,11

2.959,11

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) - 323

088

11.587,19

231,08

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

Krátkodobé záväzky

089

1.914,32

1.485,32

(336)

090

1.276,75

980,59

(341 až 345)

091

360,85

262,12

Záväzky z finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záv. z upísaných nesplatených CP a vkladov (367)

092

Záväzky voči účastníkom združení

(368)

094

Spojovací účet pri združení

(396)

095

(379+373AÚ+474AÚ+479AÚ)

096
-

-

1 223.211,99

876.224,32

Zúčtovanie so Soc. a zdrav. poisťovňami.
Daňové záväzky

Ostatné záväzky

Bankové výpomoci a pôžičky

r.098 až 100

097

(951 AÚ)

098

(231+232+951 AÚ)

099

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery

093

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

(241+249)

100

r.102+103

101

Výdavky budúcich období

(383)

102

Výnosy budúcich období

(384)

103

1 223.211,99

876.224,32

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
r.061+074+101

104

1 247.710,80

880.843,13

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
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7. Účtovná závierka za rok 2021
V roku 2021 organizácia v rámci svojej hospodárskej činnosti zaznamenala
nasledovné pohyby svojho majetku, výnosov a nákladov:
Príjmy
V roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, kedy príjmy
klesli, došlo k opätovnému výraznému nárastu príjmov. Boli obnovené
každoročné podujatia na podporu neziskovej organizácie „Ručičky“
a vianočný predaj charitatívnych predmetov. K nárastu významne prispeli
nové metódy získavania finančných prostriedkov – zaokrúhľovanie
(Donation Button) a príspevok z predaja Happy Meal –, ktoré boli
realizované počas celého kalendárneho roka aj stúpajúci počet zapojených
reštaurácií McDonald’s. Opätovný pokles nastal iba v príspevkoch z Verejnej
zbierky v dôsledku preferovania platenia bezhotovostnými platobnými
prostriedkami. Celkové príjmy vzrástli o 262,45 %.
Náklady
Náklady súvisiace s plnením základného poslania neziskovej organizácie –
poskytovanie všeobecne prospešných služieb klesli o 28 %. Okrem
zakúpenia vybavenia pre Rizikové pracovisko R2 a nábytku pre detskú
urológiu NÚDCH, sme ďalej zakúpením vybavenia pomohli úseku dojčiat
SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Pre
ostatné začaté projekty v Nitre, Martine a Košiciach boli kvôli pretrvávajúcej
nepriaznivej epidemiologickej situácii finalizované v tejto fáze len realizačné
projekty rekonštrukcií jednotlivých pracovísk. Pokiaľ ide o strategický cieľ
RMHC, n.o., ktorým je realizácia programov z RMHC zameraných na rodinnú
starostlivosť, bola v tomto roku uskutočnená anketa medzi rodinami
hospitalizovaných detí na bratislavských Kramároch o potrebe takýchto
programov. Nevyčerpané prostriedky budú použité v nasledujúcich
obdobiach.
Vo výdavkoch na zabezpečenie chodu organizácie došlo k nárastu o 37%
v dôsledku potreby materiálového a personálneho zabezpečenia chodu
organizácie a jej projektov.
Účtovná závierka
Úplná účtovná závierka organizácie za rok 2021 je uvedená v prílohe.

8. Schválenie výročnej správy
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 17.2.2022
predloženú výročnú správu za rok 2021.
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9. Audit účtovnej závierky
Ročnú účtovnú závierku za rok 2021 nie je potrebné v zmysle
slovenských právnych predpisov overovať audítorom (vzhľadom na
objem finančných prostriedkov). Avšak, z dôvodu požiadavky centrály
RMHC v USA je nezisková organizácia povinná audit vykonať.

10. Vyjadrenie revízora ku hospodáreniu
neziskovej organizácie
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2021
a nemá pripomienky.

11. Výhľad na rok 2022
Organizácia sa vo svojej ďalšej činnosti bude snažiť o čo najlepšie plnenie
úloh a cieľov, ktoré si vytýčila, t. j.:

poskytovať všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc
chorým deťom hospitalizovaným v zdravotníckych zariadeniach,
ďalšie služby v oblasti zabezpečenia ubytovacích zariadení pre
rodinných príslušníkov hospitalizovaných detí, v tvorbe a realizácii
projektov zameraných na zlepšenie liečenia chorých detí,
v zabezpečovaní humanitárnych akcií tretích osôb zameraných na
pomoc chorým deťom a v usporadúvaní charitatívnych, vzdelávacích,
spoločenských, kultúrnych a športových akcií na pomoc chorým
deťom.

použiť finančné prostriedky získané v predchádzajúcich rokoch najmä
v spolupráci s detskými zdravotníckymi zariadeniami na výstavbu,
resp. prestavbu, a modernizáciu nemocničných priestorov pre deti
a rodičov, ako aj na zakúpenie potrebného vybavenia a prístrojov
a prípravu realizácie programu Rodinná izba Ronalda
McDonalda.

12. Ďalšie údaje vo výročnej správe určené
správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej
správe.
V Bratislave dňa 17. 2. 2022
____________________________________
Ing. Michal Gajan
zodpovedný za vypracovanie výročnej správy
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____________________________________
Mgr. Hana Mlkvá
Riaditeľka
____________________________________
Ing. Ľuboš Horňák
Revízor
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Zakladateľovi a Správnej rade neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charltíes, n. o.

Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (ďalej len
„n. o."), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, 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 n. o. k
31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing,
ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov jc uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej závierky. Od n. o. sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sine
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie
interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti n. o.
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použi tie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle n. o. zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť
než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
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V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu

uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•

•
•

•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a
získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol n. o.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť n. o. nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené
v účtovnej závierke alebo, alt sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že n. o. prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Zvážili sme, či výročná správa n. o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
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Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej
správe, ktorú sme sa obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

LUCA PARTNER, s.r.o.
Licencia UDVA č. 426

ing. Mária Cvečková, C A
kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 890
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