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1. Úvod
Názov vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké
školy ani medzi odborné vysoké školy
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy: Hlavným cieľom Vysokej školy je vychovávať zdravotníckych
a sociálnych pracovníkov pre domáce a zahraničné zdravotnícke, sociálne, humanitárne,
charitatívne a misijné aktivity.

2. Zhodnotenie finančnej situácie súkromnej vysokej školy na primeranej
úrovni
Hospodárenie školy je riadené rozpočtom.
Základným cieľom rozpočtu pre rok 2017 bolo finančné zabezpečenie študijného procesu
v akademických rokoch 2016/2017 a 2017/2018.

Základnými východiskami pre návrh rozpočtu na rok 2017 boli:
-

stav študentov v školskom roku 2016/2017 a predpokladaný stav študentov
v akademickom roku 2017/2018

-

plánovaná spotreba energií a výkony služieb

(elektrina, plyn, voda, poštovné,

nájomné),
-

potreba investícií

Hlavnými úlohami rozpočtu pre rok 2017 bolo finančné zabezpečenie:
- priestorov a ich vybavenia pre výučbu a administratívu na jednotlivých pracoviskách
- rozvojových a vedeckých projektov VŠ
- mzdových nákladov zamestnancov a pedagógov
- nevyhnutných služieb (pošta, tlač, elektrina, plyn, voda, nájomné, telefóny, PC technika,
účtovníctvo, software, právne služby)
- sociálnych nákladov zamestnancov
- cestovných nákladov pedagógov a študentov
- príspevkov poskytnutých iným spolupracujúcim organizáciám

Štruktúra rozpočtu vychádzala z celkových potrieb VŠ, vrátane jej jednotlivých pracovísk.

Rozpočtované položky boli stanovené prepočtom potrieb, pričom sa zohľadňovali všetky
požiadavky a čerpanie z predchádzajúceho obdobia.

3. Analýza príjmov a výdavkov za oblasť sociálnej podpory súkromnej
vysokej školy
Vysoká škola v roku 2017 dostala od MŠ SR dotáciu v sume 314 576 EUR, na motivačné
štipendiá 114 576 EUR a na sociálne štipendiá 200 000 EUR.
Čerpanie štipendií viď. v tabuľkovej prílohe k výročnej správe:
•

Tabuľka č. 4: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá (§ 96 zákona)
za roky 2016 a 2017 (v Eur)

•

Tabuľka č. 5: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2016 a 2017

•

Tabuľka č. 6: Motivačné štipendiá v rokoch 2016 a 2017
(v zmysle § 96a zákona )

4. Analýza výnosov a nákladov súkromnej vysokej školy vo vybraných
oblastiach v primeranom rozsahu
Ročnú účtovnú závierku –Výkaz Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky viď v prílohe
výročnej správy.
Analýzu nákladov a výnosov resp. príjmov a výdavkov sa nachádza v tabuľkovej časti
výročnej správy:
• Tabuľka č. 2: Výnosy súkromnej vysokej školy (v Eur)
• Tabuľka č. 3: Náklady súkromnej vysokej školy (v Eur)
• Tabuľka č.7: Výnosy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom
v rokoch 2016 a 2017 (v Eur)

5. Záver
Pre hodnotné hospodárenie v roku 2018 vysoká škola si naďalej bude zabezpečovať
dodržanie efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ako aj pri iných
činnostiach súvisiacich s poslaním a hlavnými úlohami školy.

Prílohy :

1 x ročná účtovná závierka –Výkaz Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
1 x tabuľky požadované Ministerstvom školstva SR

Spracovali : Mgr. Lenka Flešková – vedúca ekonomického oddelenia
Tünde Harsányi – referent ekonomického oddelenia

_____________________________
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,Dr.h.c.
rektor vysokej školy
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Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2017
Kód
vysvetlivky

Vysvetlivka

SPOL_1

Všetky vysvetlivky k tabuľkám sú sústredené na jeden hárok. Sú organizované v dvoch stĺpcoch.
Prvý stĺpec označený ako "Kód vysvetlivky" obsahuje označenie vysvetlivky, ktoré určuje, ku ktorej tabuľke a ku ktorej časti tabuľky
sa vysvetlivka vzťahuje. Význam použitých kódov je:
Príklad č. 1: T1_R3 - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č.1, k riadku 3
Príklad č. 2: T1_V1 - ide o všeobecnú vysvetlivku č. 1 k tabuľke č. 1
Príklad č. 3: T6_SA - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č. 6, k stĺpcu A
Príklad č. 4: SPOL_1 - ide o vysvetlivku č. 1 platnú pre všetky tabuľky

SPOL_2

Niektoré polia tabuliek sa počítajú alebo inak odvodzujú z iných polí. Tieto polia sú označené žltou farbou a vysoká škola ich
nevyplňuje. Prosím nevymazávajte nastavené vzorce v týchto (žltých) bunkách tabuliek. Polia, ktoré je potrebné vyplniť, sú
označené zelenou farbou. Polia, v ktorých nemôže byť žiadny údaj sú označené X.

SPOL_3

Všetky údaje o výške finančných prostriedkov sa uvádzajú v Eur s presnosťou na 2 desatinné miesta (na centy). Zobrazenie tabuliek
je nastavené na eurá. Dôvodom tohto pravidla je, aby pri sumarizácii nedochádzalo k väčším chybám zo zaokrúhľovania.

SPOL_4

Vo všetkých predpísaných tabuľkách výročnej správy sa dodržiavajú nasledujúce konvencie:
a) Všetky riadky tabuliek, ktoré obsahujú údaje, sú číslované. Ak sa údaj v riadku vypočíta z údajov v iných riadkoch, je v riadku
s vypočítaným údajom uvedený príslušný vzorec.
b) Riadky tabuľky s hlavnými údajmi za sledovanú oblasť sú vyznačené tučným písmom. Ak v riadkoch nasledujúcich za takýmto
riadkom je uvedený podrobnejší rozpis údaja, ktorý riadok obsahuje, je v riadku s hlavným údajom informácia, z ktorých riadkov sa
daný hlavný údaj vypočíta. Riadky s rozpisom hlavného údaja začínajú znakom „-“ a sú vytlačené normálnym písmom (pozri napríklad
riadky R2 až R21 v tabuľke č. 3).
c) Výraz „SUM(R1:R3)“ znamená „súčet riadkov R1 až R3“.
d) V poliach tabuliek, ktoré sa nevypĺňajú, je uvedený znak „X“
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Kód
vysvetlivky

Vysvetlivka

T1_V1

Tabuľka č. 1 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre príjmov z dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva, ktoré sú zahrnuté v dotačných zmluvách na rok 2017.

T2_V1

Tabuľka č. 2 poskytuje základné informácie o celkovom objeme a štruktúre výnosov súkromnej vysokej školy v roku 2017.

T3_V1

Tabuľka č. 3 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre nákladov súkromnej vysokej školy v roku 2017.

T4_V1

Tabuľka č. 4 poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch (cash) na sociálne štipendiá podľa § 96 zákona a o počte študentov
poberajúcich sociálne štipendiá. Vysoká škola uvedie príjmy z dotácie na sociálne štipendiá poskytnuté prostredníctvom kapitoly
MŠVVaŠ SR na základe dotačnej zmluvy v danom kalendárnom roku.

T5_V1
T6_V1
T7_V1

Tabuľka č. 5 poskytuje informácie o objeme a štruktúre štipendií vyplácaných súkromnou vysokou školou z vlastných zdrojov
podľa § 97 zákona v danom roku.
Tabuľka č. 6 poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch vysokej školy na motivačné štipendiá a o počte študentov, ktorí ich
poberajú podľa § 96a zákona v danom kalendárnom roku.
Tabuľka č.7: Výnosy súkromnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom
v rokoch 2016 a 2017 (v Eur)
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Kódy z Centrálneho registra študentov
Kód

Názov

Platné od

1

sociálne štipendium

28.9.2005

4

motivačné štipendium - vynikajúce plnenie študijných povinností

1.9.2007

5

motivačné štipendium - mimoriadny študijný výsledok

1.9.2007

6

motivačné štipendium - mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji

1.9.2007

motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v umeleckej
činnosti
motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v športovej
činnosti
štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy

1.9.2007

18

vládny štipendista

8.3.2010

19

motivačné štipendium - vybrané odbory (§ 96a ods.1 písm. a))

1.1.2013

7
8
9

1.9.2007

1.9.2007

Tabuľka č.1: Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté v rámci
dotačnej zmluvy v roku 2017 (v Eur)
Názov vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Číslo
riadku
1

Dotácia
Dotácia poskytnutá z MŠVVaŠ SR [R2+R3+R4]

Bežné dotácie
314 576

2

Motivačné štipendiá

114 576

3

Sociálne štipendiá

200 000

4.

Iná dotácia

Vypracoval: Tünde Harsányi
Tel. kontakt: 02/577 806 10
Schválil: prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

0

Tabuľka č. 2: Výnosy súkromnej vysokej školy (v Eur)
Názov súkromnej vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Číslo riadku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Položka
Tržby za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60)
z toho:
- Tržby za vlastné výrobky (účet 601)
- Tržby z predaja služieb (účet 602)
-Tržby za tovar (účet 604)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (účtová skupina 61)
Aktivácia (účtová skupina 62)
Iné výnosy z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64)
Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti (účtovná skupina 65)
Finančné výnosy (účtová skupina 66)
Mimoriadné výnosy (účtová skupina 67)
Prevodové účty (účtová skupina 68)
Spolu [R1+ SUM(R5:R11)]

Vypracoval: Tünde Harsányi
Tel. kontakt: 02/577 806 10
Schválil: prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

2017
0
0
0
0
0
0
35 312
245 401
7 297 300
0
0
7 578 012

Tabuľka č. 3: Náklady súkromnej vysokej školy (v Eur)
Názov súkromnej vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Číslo
riadku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Položka

2017

Spotrebované nákupy (účtová skupina 50)
Spotreba materiálu (účet 501)
z toho:
- knihy, časopisy a noviny
- kancelárske potreby a materiál
- papier
- pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu
- DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika
- DHM - nábytok
Spotreba energie (účet 502)
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503)
Predaný tovar (účet 504)
Služby (účtová skupina 51)
Opravy a udržiavanie (účet 511)
Cestovné (účet 512) [SUM(R15:R16)]
- domáce cestovné
- zahraničné cestovné
Náklady na reprezentáciu (účet 513)
Ostatné služby (účet 518)
z toho:
- prenájom priestorov
- prenájom zariadení
- drobný nehmotný majetok
Osobné náklady (účtová skupina 52)
z toho:
-Mzdové náklady (účet 521)
z toho:
- MZDY
- OON
-Zákonné sociálne poistenie (účet 524)
-Zákonné sociálne náklady (účet 527)
-Ostatné sociálne náklady (účet 528)
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
Iné náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 54)
z toho:
-Dary (účet 543)
- Ostatné náklady na hospodársku činnosť (účet 548)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (účtová skupina 55)
z toho:
-Odpisy DNM a DHM (účet 551)
Finančné náklady (účtová skupina 56)
Mimoriadné náklady (účtová skupina 58)
Dane z príjmov a prevodové účty (účtová skupina 59)
Spolu [R1+R12+R22+SUM(R29:R30) +R33+SUM(R35:R37)]

410 777
198 063

Vypracoval: Tünde Harsányi
Tel. kontakt: 02/577 806 10
Schválil: prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

26 192
51 425
24 771
16 647
42 805
212 714

2 006 179
49 962
421 132
53 242
367 889
30 248
1 504 837
229 114

3 792 634
2 825 366
2 825 366
783 482
183 786
25 935
89 149

1 197
938 520
869 892
1 785 293
28 816
9 077 302

Tabuľka č. 4: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá (§ 96 zákona)
za roky 2016 a 2017 (v Eur)
Názov súkromnej vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 1
2016

Číslo
riadku

Položka

2017

Finančné
prostriedky

Počet študentov
poberajúcich
sociálne
štipendium

Finančné
prostriedky

Počet študentov
poberajúcich
sociálne štipendium

A

B

C

D

X

1

Výdavky na sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok

127 330

2

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1)

X

701

X

438

3

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá

X

101

X

56

4

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka [R4_SC =
R6_SA]

334925

X

557595

X

5

Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR k
31.12.

350 000

X

200 000

X

6

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]

557595

X

678505

X

7

Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD]

181,6405136

X

180,5707763

X

2)

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový fyzický počet študentov, ktorým bolo v príslušnom kalendárnom roku poskytnuté sociálne štipendium bez ohľadu na počet mesiacov.

Vypracoval: Tünde Harsányi
Tel. kontakt: 02/577 806 10
Schválil: prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

79 090

X

Tabuľka č. 5: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2016 a 2017
Názov súkromnej vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Názov fakulty:

uvádzajú sa len štipendiá vyplatené z vlastných zdrojov, v CRŠ kód
9
2016

Číslo
riadku

Položka

2017

Náklady na
štipendiá

Počet študentov
poberajúcich
štipendium

Náklady na
štipendiá

Počet študentov
poberajúcich
štipendium

A

B

C

D

1

Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu [R2+R5+R8+R11+R14]

0

0

0

0

2
3
4

- prospechové [R3+R4]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)

0

0

0

0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)
-za dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo výskume a vývoji [R9+R10]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)
- za umeleckú alebo športovú činnosť [R12+R13]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)
- na sociálnu podporu [R15+R16]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Počet študentov poberajúcich štipendiá z vlastných zdrojov 2)

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované štipendium
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom roku poskytované štipendium .
Do tabuľky sa uvádzajú aj motivačné štipendiá doktorandov, nie však "normálne" štipendiá doktorandov podľa platovej tabuľky!!

X

X

Tabuľka č. 6: Motivačné štipendiá v rokoch 2016 a 2017
(v zmysle § 96a zákona )
Názov súkromnej vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Číslo
riadku

2017

2016

Položka

mot. štipendiá podľa
mot. štipendiá podľa
mot. štipendiá podľa
§ 96a, ods.1, písm. b)
§ 96a, ods.1, písm. a)
§ 96a, ods.1, písm. a)
(kódy v CRŠ: 4, 5, 6,
(kód v CRŠ: 19)2)
(kód v CRŠ: 19)2)
7, 8)3)
A

B

C

mot. štipendiá podľa
§ 96a, ods.1, písm. b)
(kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7,
8)3)
D

1

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné
štipendiá k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka

2

Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v
kalendárnom roku

98 784

114 576

3

Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku

77 740

125 300

4

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12.
kalendárneho roka1) [R1+R2-R3]

5

Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 1)

104 367

0

125 411
116

1) v riadku 5 sa uvedie celkový fyzický počet študentov (pričom 1 študent sa počíta za 1 fyzickú osobu), ktorým bolo vyplatené motivačné štipendium v kalendárnom roku
2) uvádzajú
3) uvádzajú

sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. a) (kód CRŠ 19)
sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. b) (kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8)

Vypracoval: Tünde Harsányi
Tel. kontakt: 02/577 806 10
Schválil: prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

0

0

125 411

114 687
130

Tabuľka č.7: Výnosy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom
v rokoch 2016 a 2017 (v Eur)
Názov súkromnej vysokej školy: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Číslo
riadku

Položka

1
2
3
4

Výnosy zo školného [R2+R3]
- výnosy zo školného za štúdium v dennej forme štúdia
- výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia
Priemerné školné

5

Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R6:R10)]
- za prijímacie konanie
- za rigorózne konanie
- za vydanie diplomu za rigorozne konanie
- za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií
- ostatné výnosy

6
7
8
9
10

Vypracoval: Mgr. Lenka Flešková
Tel. kontakt: 02/577 806 10
Schválil: prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.

2016

2017

A
6 909 425
1 640 660
5 268 765
721

B
5 932 792
1 496 509
4 436 283
737

254 388
215 200
27 400
10 500
1 288

222 734
178 900
33 756
8 750
1 328

IČO 3

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

Číslo
riadku

Náklady

a

b

c

1 8

2 1

9 7

9

/ SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

1

2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

501

Spotreba materiálu

01

198 063,44

198 063,44

256 068,94

502

Spotreba energie

02

212 713,55

212 713,55

212 046,36

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

49 962,34

49 962,34

52 388,45

512

Cestovné

05

421 131,60

421 131,60

450 874,53

513

Náklady na reprezentáciu

06

30 247,79

30 247,79

34 605,37

518

Ostatné služby

07

1 504 837,26

1 504 837,26

1 611 206,22

521

Mzdové náklady

08

2 825 365,77

2 825 365,77

3 246 894,93

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

09

783 481,89

783 481,89

868 921,06

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

183 785,85

183 785,85

215 846,50

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľností

14

15 947,57

15 947,57

11 658,07

538

Ostatné dane a poplatky

15

9 987,23

9 987,23

13 786,55

541

Zmluvné pokuty a penále

16

129,50

129,50

49,81

542

Ostatné pokuty a penále

17

144,25

144,25

584,22

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

19

244,52

244,52

100,58

545

Kurzové straty

20

20 372,50

20 372,50

24 885,67

546

Dary

21

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

1 196,85

1 196,85

36 041,55

549

Iné ostatné náklady

24

38 825,85

67 061,61

68 366,70

25

869 891,61

869 891,61

871 721,94

26

68 628,43

68 628,43

70 735,91

28 235,76

553

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
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

1 680 283,11

1 680 283,11

1 930 265,55

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

105 009,44

105 009,44

152 532,13

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

36

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37
9 048 486,11

10 129 581,04

551
552

Účtová trieda 5 spolu

r.01 až r.37

38

9 020 250,35

28 235,76
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IČO 3

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

Číslo
riadku

Výnosy

a

b

c

1 8

2 1

9 7

/ SID

9

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

91,05

91,05

483,74

645

Kurzové zisky

54

29 413,96

29 413,96

14 038,20

646

Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

58

5 806,51

5 806,51

76 696,83

59

80 000,00

80 000,00

14 668,35

165 400,56

20 555,17

652

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
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

247 003,75

247 003,75

567 504,40

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

7 042 997,49

7 042 997,49

8 006 716,97

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

7 298,93

7 298,93

8 090,49

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691

Dotácie

73

1 107 259,15

1 107 259,15

858 192,33

r.39 až r.73

74

8 519 870,84

165 400,56

8 685 271,40

9 566 946,48

r.74 - r.38

75

-500 379,51

137 164,80

-363 214,71

-562 634,56

11,25

28 804,60

28 815,85

2 566,22

-500 390,76

108 360,20

-392 030,56

-565 200,78

651

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591

Daň z príjmov

76

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

77

Výsledok hospodárenia po zdanení

(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)

78

165 400,56
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IČO 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

A.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

9 7

9

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

r.002+r.009+r.021

001

20 524 911,21

5 327 076,57

15 197 834,64

13 361 058,90

Dlhodobý nehmotný majetok

r.003 až r.008

002

427 134,20

350 363,80

76 770,40

111 750,40

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

012-(072+091 AÚ)

003

Softvér

013-(073+091 AÚ)

004

427 134,20

350 363,80

76 770,40

111 750,40

Oceniteľné práva

014-(074+091 AÚ)

005

(018+019)-(078+079+091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(041-093)

007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

(051-095 AÚ)

008

Dlhodobý hmotný majetok

r.010 až r.020

009

13 601 495,63

4 976 712,77

8 624 782,86

9 393 403,68

Pozemky

(031)

010

1 028 669,80

x

1 028 669,80

1 097 298,23

Umelecké diela a zbierky

(032)

011

Stavby

021-(081+092 AÚ)

012

10 278 656,19

3 226 141,43

7 052 514,76

7 451 426,24

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

022-(082+092 AÚ)

013

2 294 169,64

1 750 571,34

543 598,30

844 679,21

Dopravné prostriedky

023-(083+092 AÚ)

014

Pestovateľské celky trvalých porastov

025-(085+092 AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026-(086+092 AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028-(088+092 AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ)

018

(042-094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052-095 AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r.022 až r.028

021

6 496 281,38

6 496 281,38

3 855 904,82

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

1 736 542,17

1 736 542,17

1 688 371,23

4 759 739,21

4 759 739,21

2 167 533,59

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

2 1

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

2.

1 8

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

x
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IČO 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

B.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r.030+r.037+r.042+r.051

029

Zásoby

r.031 až r.036

030

Materiál

(112+119)-191

031

(121+122)-(192+193)

032

Výrobky

(123-194)

033

Zvieratá

(124-195)

034

(132+139)-196

035

(314 AÚ-391 AÚ)

036

r.038 až r.041

037

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ-391 AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

040

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

041

r.043 až r.050

Netto

Netto

2

3

4

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

043

85 209,93

85 209,93

86 178,84

(315 AÚ-391 AÚ)

044

3 853,20

3 853,20

3 392,06

444 457,30

589 001,58

(336)

045

x

(341 až 345)

046

x

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

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

048

(396-391 AÚ)

049

Iné pohľadávky

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

050

213 452,41

213 452,41

157 958,83

Finančné účty

r.052 až r.056

051

4 052 498,53

4 052 498,53

6 130 708,21

(211+213)

052

3 252,00

x

3 252,00

13 083,75

(221 AÚ+261)

053

4 049 246,53

x

4 049 246,53

6 117 624,46

(221 AÚ)

054

(251+253+255+256+257)-291 AÚ

055

Daňové pohľadávky

Spojovací účet pri združení

Pokladnica
Bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Krátkodobý finančný majetok

Obstaranie krátkodobého finančného majetku

1.

Korekcia

1

836 531,31

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

C.

Brutto

746 972,84

Ostatné pohľadávky

4.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

746 972,84

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

/ SID

042

Dlhodobé pohľadávky

Iné pohľadávky

9

6 967 239,52

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

3.

9 7

4 799 471,37

Tovar

Pohľadávky z obchodného styku

2 1

4 799 471,37

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

2.

1 8

444 457,30

x

x

(259-291 AÚ)

056

r.058 a r.059

057

227 588,91

227 588,91

302 267,33

Náklady budúcich období

(381)

058

227 588,91

227 588,91

302 267,33

Príjmy budúcich období

(385)

059

r.001+r.029+r.057

060

20 224 894,92

20 630 565,75

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

MAJETOK SPOLU

25 551 971,49

5 327 076,57

strana 3

IČO 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasív

č. r.

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.

2.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6

061

17 317 282,92

17 690 701,16

356 909,14

338 296,82

356 909,14

338 296,82

17 352 404,34

17 917 605,12

062
063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

(412)

064

Fond reprodukcie

(413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

(414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

(415)

067

r.069 až r.071

068

Rezervný fond

(421)

069

Fondy tvorené zo zisku

(423)

070

Ostatné fondy

(427)

071

(+;-428)

072

r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

073

-392 030,56

-565 200,78

r.075+r.079+r.087+r.097

074

1 107 848,00

870 796,21

r.076 až r.078

075

246 877,85

139 907,93

Rezervy zákonné

(451 AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323+451 AÚ+459 AÚ)

078

246 877,85

139 907,93

Dlhodobé záväzky

r.080 až r.086

079

1 325,22

2 352,41

(472)

080

1 325,22

2 352,41

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ+479 AÚ)

086

r.088 až r.096

087

859 644,93

728 535,87

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

143 700,94

130 821,79

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

089

187 900,84

206 000,65

(336)

090

132 769,65

145 205,00

(341 až 345)

091

57 587,77

32 667,53

(346+348)

092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(367)

093

Záväzky voči účastníkom združení

(368)

094

Spojovací účet pri združení

(396)

095

(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)

096

337 685,73

213 840,90

r.098 až r.100

097

(461 AÚ)

098

(231+232+461 AÚ)

099

Fondy tvorené zo zisku

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Rezervy

Záväzky zo sociálneho fondu

Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

(241+249)

100

r.102 a r.103

101

1 799 764,00

2 069 068,38

Výdavky budúcich období

(383)

102

5 492,78

11 340,49

Výnosy budúcich období

(384)

103

1 794 271,22

2 057 727,89

r.061+r.074+r.101

104

20 224 894,92

20 630 565,75

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

5

/ SID

(411)

4.

4.

Bežné účtovné
obdobie

9

r.063 až r.067

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

3.

9 7

Základné imanie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

2.

b

2 1

r.062+r.068+r.072+r.073

Imanie a peňažné fondy

3.

1.

1 8

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3

1

8

2

1

9

7

9

/SID

POZNÁMKY
k 31. decembru 2017

Čl. I
Všeobecné údaje
názov:

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

sídlo:

Palackého 1

IČO:

31821979

DIČ:

dátum založenia:

21.10.2002

dátum vzniku:

21.10.2002

2021302151

(ďalej len Spoločnosť)

Hospodárska činnosť spoločnosti (predmet činnosti)
- podpora vzdelávania
Priemerný počet zamestnancov
269
Neobmedzené ručenie
Spoločnosť

nie

je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od

01.01.2017

do

31.12.2017

ÚDAJE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)
- Vladimír Krčméry

Dozorný orgán (meno a priezvisko)
Strana 7

Štruktúra spoločníkov
ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

nie je

súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.

Spoločnosť
Konsolidujúcou spoločnosťou je

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovanie vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a zásady
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Oceňovanie zložiek majetku a záväzkov
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou je ocenený vlastnými nákladmi. Doba použiteľnosti dlhodobého majetku je
dlhšia ako jeden rok. Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené s ohľadom na predpokladanú dobu jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovanie začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého
majetku do užívania. Odpisový plán má nasledovné doby odpisovania, metódu odpisovania a odpisové sadzby:
popis majetku

doba odpisovania v mesiacoch

metóda odpisovania

ročná sadzba v %

nehmotný majetok - softvér

60

rovnomerná

20,00

stavby, budovy, haly

240

rovnomerná

5,00

stroje a prístroje

48

rovnomerná

25,00

nábytok, zariadenie

72

rovnomerná

16,67

automobily

48

rovnomerná

25,00

ostatný hmotný majetok

48

rovnomerná

25,00

ostatný hmotný majetok

72

rovnomerná

16,67
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Zásoby
Zásoby sú oceňované obstarávacou cenou s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú ocenené vlastnými nákladmi. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva
spôsobom

A/B

.

Spoločnosť účtuje v zmysle § 17 Postupov účtovania o zásobach, ktorými sú:
materiál - suroviny, pomocné látky, náhradné diely, hmotný majetok, ktorý nespĺňa podmienky dlhodobého majetku
nedokončená výroba - produkty, ktoré prešli niekoľkými výrobnými procesmi, ale nie sú už materiálom
výrobky - predmety vlastnej výroby určené na predaj
tovar - zakúpený za účelom predaja v nezmenej podobe
Finančný prenájom
Finančným prenájom sa rozumie obstaranie dlhodobého majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej
veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
Majetok obstaraný finančným prenájmom sa odpisuje v účtovníctve nájomcu. Finančný náklad Úroky sa účtujú na
účet 562 - Úroky. Prijatie majetku nájomcom sa v deň prijatia majetku účtuje v prospech účtu 474 - Záväzky z
prenájmu, v rámci dlhodobých záväzkov.
Pohľadávky
Pohľadávky sú pri vzniku ocenené menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí a pohľadávky, ktoré sú
nadobudnuté vkladom do základného imania sú ocenené obstarávacou cenou. Opravné položky sú účtované pri
pochybnostiach o jej zaplatení dlžníkom a pri sporných pohľadávkach.
Pohľadávky do doby splatnosti 12 mesiacov sa považujú za krátkodobé. Pri splatnosti pohľadávky nad 12 mesiacov
sú pohľadávky vykázané ako dlhodobé.
Peňažné prostriedky, ekvivalenty a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené menovitou hodnotou. Finančné prostriedky uložené na bankových účtoch s dobou viazanosti
nad 12 mesiacov sú vykázané samostatne.
Účty časového rozlíšenia
Na účtoch časového rozlíšenia sa účtujú náklady a výnosy v rozlíšení s účtovným obdobím, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a krátkodobé.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a krátkodobé.
Rezervy
Na účtoch rezerv sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z
podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Členenie rezerv z hľadiska časového vymedzenia sú dlhodobé alebo krátkodobé.
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Záväzky
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.
Daň z príjmov splatná a odložená daň z príjmov
Zo základu dane z príjmov a sadzby sa vypočíta splatná daň z príjmov z bežnej činnosti a z mimoriadnej činnosti.
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a účt. hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daň. základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Cudzia mena a kurzové rozdiely
Účtovníctvo je vedené a účtovná závierka je zostavená v peňažnej jednotke euro. Pohľadávky, záväzky, podiely, cenné papaiere,
deriváty, ceniny a peňažné prostriedky, ako aj opravné položky a rezervy, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, vyjadrené v cudzej
mene, účtovná jednotka účtuje v eurách aj v cudzej mene.
Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti
oceneniu v účtovníctve. Opodstatnenou je, ak nastane skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov
z tohto majetku. Pri opodstatnenosti sa tvorí opravná položka. Zúčtovanie opravnej položky sa vykoná z dôvodu vyradenia, z úplného
alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty. Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku (predajom,
darovaním, škodou, spotrebou a inkasom) sa vykoná pred vyradením majetku.
Dotácie
Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku boli využité v súvislosti s podmienkami dotácie a postup ocenenia a evidencia takéhoto
majetku je v súlade s Postupmi účtovania.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Poistenie dlhodobého hmotného/nehmotného majetku
Výška poistenia majetku

EUR.

Záložné právo k majetku alebo obmedzené právo nakladať s majetkom
Dlhodobý majetok nadobudnutý zmluvou o zabezpečovacom prevode práva
Dlhodobý nehnuteľný majetok, pri kt. nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti, pričom sa
tento majetok užíva
Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty
Opravné položky k nadobudnutému majetku (097)
Výskumná a vývojová činnosť
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Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Obstarávacia cena zložiek dlhodobého fin. majetku
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
zložka dlhodobého finančného
majetku

opravné položky v EUR
na začiatku bežného obdobia

zmena počas obdobia

stav na konci bež.obdobia

0

0

0

0

0

0

Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Dlhodobý finančný majetok, na kt. je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním nakladať
Ocenenie dlhodobého finančného majetku, ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou
Opravné položky k zásobám
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo alebo obmedzenie práva s ním nakladať
Zákazková výroba
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Veková štruktúra pohľadávok
Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Pohľadávky s obmedzeným právom nakladania
Odložená daňová pohľadávka
Významné zložky krátkodobého finančného majetku
Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Krátkodobý finančný majetok, na kt. je zriadené záložné právo alebo obmedzenie práva s ním nakladať
Ocenenie krátkodobého finančného majetku
Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud.období a príjmov bud.období
Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie
Základné imanie k 31. decembru 2017 v EUR:
Nesplatená časť základného imania v EUR:

0

Upísané vlastné imanie - hodnota v EUR:
Rozdelenie účtovného výsledku predchádzajúceho obdobia
Iné zmeny na vlastnom imaní

-

Zisk na akciu (podiel) na základnom imaní :

zisk v EUR

Rezervy
Výška záväzkov podľa splatnosti
Štruktúra záväzkov
Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
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Odložený daňový záväzok
Sociálny fond
Dlhopisy
Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Významné položky derivátov
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
VÝNOSY
Výnosy z podielu zaplatenej dane
NÁKLADY
Náklady za poskytnuté služby
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Čl. VI
Ďalšie informácie
Podmienené záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov, poskytnutých záruk, zo zmlúv, z ručenia pod.
Podmienené záväzky voči spriazneným osobám
Podmienený majetok z minulých období
PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV
EKONOMICKÉ VZŤAHY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
SKUTOČNOSTI KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA
ÚČTOVNEJ ZAVIERKY
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Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných
v tejto účtovnej závierke.
PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
Tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

269

305

z toho počet vedúcich zamestnancov

30

32

18

20

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Tabuľka o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

427 134

427 134

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

427 134

427 134

315 384

315 384

prírastky

34 980

34 980

350 364

350 364

111 750

111 750

76 770

76 770

prírastky
úbytky
presuny

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

1 097
298

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

10 185 262

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
2 252 645

prírastky

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

134 919
68 628

presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

1 028
670

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

13 535 205

prírastky
úbytky

Dopravné
prostriedky

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

134 919
68 628

93 394

41 525

134 919

269 838

10 278 656

2 294 170

13 601 496

2 733 836

1 407 966

4 141 802

492 306

342 606

834 912

3 226 142

1 750 572

4 976 714

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Zostatková hodnota
Stav na začiatku
1 097
7 451 426
844 679
bežného účtovného
298
obdobia
Stav na konci bežného
1 028
7 052 514
543 598
účtovného obdobia
670
Tabuľka o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

9 393 403
8 624 782

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

3 855 905

3 855 905

2 650 000

2 650 000

223 195

233 195

213 572

213 572

427 144

6 496 282

6 496 282

3 855 905

3 855 905

6 496 282

6 496 282
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Tabuľka o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Hodnota vlastného imania ku koncu
Názov
spoločnosti

Podiel na základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej jednotky
na hlasovacích právach
(v %)

bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
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Tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné
obchodovanie
Dlhové cenné
obchodovanie

papiere
papiere

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

na
na

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

realizovateľné

cenné

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu
Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

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
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Tabuľka o vývoji 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

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
Tabuľka o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Pohľadávky
z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Tabuľka o pohľadávkach
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky

746 973

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia
836 531
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Tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku

338 297

48 171

29 559

356 909

Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

17 917 605
-565 201

-392 031

17 690 701

-343 860

29 559

-565 201

17 352 404

565 201

-392 031

0

17 376 400
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Tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
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

-565 201

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

-565 201

Iné
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Tabuľka o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
139 908

246 878

139 813

95

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
246 878

139 908

246 878

139 813

95

246 878

139 908

246 878

139 813

95

246 878

Tvorba rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

Tabuľka o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobé záväzky spolu

859 644

728 536

Dlhodobé záväzky spolu

1 325

2 352

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

860 969

730 888
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Tabuľka o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

2 352

7 439

Tvorba na ťarchu nákladov

13 419

14 568

Čerpanie

14 446

19 655

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

1 325

2 352

Tvorba zo zisku

Tabuľka o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
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
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Tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období
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

28 525

4 165

24 360

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie

353 650

314 576

198 405

469 821

1 675 553

510 803

886 266

1 300 090

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
Tabuľka o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
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
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Tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Dary

8 125

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
7 299

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
Tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

1 800

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

3 920

súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

9 071 582

Spolu

9 077 302
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