Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013

Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky

Vysoká škola výtvarných umení

Sídlo účtovnej jednotky

Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

Dátum a spôsob založenia/zriadenia

VŠVU bola založená zákonom v r. 1949

IČO

00157805

DIČ

2020798692

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania I.II. a III.
stupňa a tvorivá umelecká činnosť.
Prenájmy hnuteľného a nehnuteľného majetku
a poskytovanie služieb spojených s prenájmami.
PČ katedier nadväzuje na ich hlavnú činnosť.
X riadna
mimoriadna

Opis podnikateľskej činnosti
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca

prof. Stanislav Stankóci, akad.mal.,rektor VŠVU

Predseda akademického senátu VŠVU

doc. Ing. Štefan Klein, akad.soch.

Predseda umeleckej rady VŠVU

prof. Stanislav Stankóci, akad.mal.,rektor VŠVU

Predseda správnej rady VŠVU

Boris Kollár

Organizačné členenie účtovnej jednotky - katedry

Architektonickej tvorby
Fotografie a nových médií
Grafiky a iných médií
Intermédií a multimédií
Maľby a iných médií
Dizajnu
Reštaurovania
Socha, objekt, inštalácia
Teórie a dejín umenia
Textilnej tvorby
Úžitkového umenia
Vizuálnej komunikácie
Kabinet kresby

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Z toho počet vedúcich
zamestnancov

Rok 2013

Rok 2012

210

240

20

20
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo
svojej činnosti

X áno

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
X nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania
za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
VŠVU v tejto kategórii majetku účtuje len o software

b)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou a iným spôsobom
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje metódou vlastných nákladov.
VŠVU neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom.

c)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej
jednotke:
dopravné
montáž
iné (DPH pre majetok obstaraný v hlavnej činnosti)

d)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje metódou vlastných nákladov.
VŠVU neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

e)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (darovaním, delimitáciou)
 dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou
t.j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje
 dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri
splynutí, zlúčení,
rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve

f)

Dlhodobý finančný majetok
VŠVU o dlhodobom finančnom majetku neúčtuje

g) Zásoby
VŠVU nevedie skladovú evidenciu, nákupy kancelárskych potrieb a hygienických potrieb sa realizujú
v množstvách určených k momentálnej spotrebe.
h) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Opravné položky sa vytvárajú k pochybným
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
i)

Krátkodobý finančný majetok
Peniaze v hotovosti, ceniny a peniaze na bankových účtoch sú ocenené ich menovitou hodnotou. O iných
zložkách krátkodobého finančného majetku VŠVU k 31.12.2013 neúčtovala .

j)

Časové rozlíšenie na strane aktív (Náklady budúcich období, Príjmy budúcich období)
Zabezpečuje zásadu dodržania vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Náklady budúcich období tvoria výdavky na náklady ktoré patria do budúceho účtovného obdobia (napr.
poistné, predplatné odborných časopisov, poplatok za doménu, predplatné licencií....). Oceňované sú
menovitou hodnotou.
Príjmy budúcich období tvoria výnosy za uskutočnené výkony, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím,
ale neboli do konca účtovného obdobia realizované napr.(školné za aktuálny akademický rok neuhradené
študentami do 31.12.2013). Ocenené sú menovitou hodnotou.
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k)

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
 záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.
 rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady
opatrnosti t.j. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
 VŠVU k 31.12. 2013 vytvorila krátkodobú rezervu na nevyčerpané dovolenky z r. 2013, na súvisiace
odvody do poisťovní, krátkodobú rezervu na overenie účtovnej závierky a rezervu na povinnosť
odvodu finančných prostriedkov do ŠR na základe Rozhodnutia MF SR č. MF/012199/2011-243/826.
 o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch VŠVU k 31.12. 2013 neúčtovala

l)

Časové rozlíšenie na strane pasív (Výdavky budúcich období)
 vykazujú sa vo výške , ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
 na účtoch výdavkov budúcich období VŠVU k 31.12.2013 vykazuje zostatkovú cenu majetku
obstaraného darom, zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z prostriedkov štátneho rozpočtu SR,
výšku nevyčerpaného nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ na obstaranie
investičného majetku (z uzatvorených zmlúv) k 31.12.2013 a výšku bežnej účelovej dotácie
nevyčerpanej k 31.12.2013. Časové rozlíšenie je ocenené menovitou hodnotou.

m)

Deriváty
VŠVU neúčtuje o derivátoch

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku
a dlhodobého nehmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania.
Na základe smernice o účtovných odpisoch používa jednotný postup pri odpisovaní tohto majetku a to
rovnomernou metódou odpisovania od 1.1.2004.
Zaradenie majetku od 1. 3. 2009 podľa novej klasifikácie sa uplatňuje od tohto dátumu. Nová
klasifikácia vychádza zo zák. č. 60/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o dani z príjmov (ďalej
len „novela“).
Účtovné odpisy
Odpisy sa začínajú účtovať v mesiaci zaradenia majetku – cyklus účtovných odpisov je 1 mesiac.
Zaradenie majetku podľa vstupných cien sa riadi usmernením zo dňa 17.3.2009, ktorá vychádza z §
22 zákona o dani z príjmov v znení noviel.
Hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na jeho opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam
a používaniu.
Doba odpisovania DHM na účely účtovné je nasledovná:
Tabuľka 1
Odpisová
Doba
Ročný
Prvý rok
Ďalší rok
skupina
odpisovania
odpis
( %)
( %)
1

8
rokov

1/8

12,50

12,50

2

12
rokov

1/12

8,30

8,30

3

20
rokov

1/20

5,00

5,00

4

99
rokov

1/99

1,00

1,00

DNM sa odpisuje rovnomerne v závislosti od skutočnej doby využiteľnosti najviac 5 rokov od jeho
obstarania.
Na základe dodatku k smernici z 24.11.2006 o účtovných odpisoch sa technické zhodnotenie vykonané
na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke vyššie ako 995,82 € odpisuje samostatne ako iný majetok, je zaradené
v položke 2-66 prílohy ZDP a odpisuje sa v 2.odpisovej skupine. Tento majetok sa bude účtovne odpisovať
12 rokov rovnomerným spôsobom.
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Daňové odpisy
DHM a DNM využívaný na podnikateľskú činnosť, ktorá nesúvisí s plnením hlavných úloh VŠVU, sa
odpisuje vo výške odpisov ustanovených zákonom o dani z príjmov rovnomerne.
DNM využívaný v rámci podnikateľskej činnosti sa odpisuje rovnomerne v závislosti od skutočnej doby
využiteľnosti najviac 5 rokov. Výnimku tvoria softvéry a oceniteľné práva, ktoré sa odpisujú podľa
skutočnej doby použiteľnosti.
Výška daňových odpisov je nasledovná:
Odpisová
skupina

Doba
odpisovania

Ročný
odpis

Prvý rok
( %)

Tabuľka 2
Ďalší rok
( %)

4 roky
1

1/4

25,00

25,00

1/6

16,67

16,67

1/12

8,34

8,34

1/20

5

5

6 rokov
2
12 rokov
3
20 rokov
4

Účtovné odpisy pre DNM a DHM obstaraný do 1.3.2009 sa doodpisujú podľa zákona o dani z príjmov
č. 60/2009 Z.z. §52 ods. 4.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
AKTÍVA
A. Neobežný majetok
A.1. Dlhodobý nehmotný majetok
Tabuľka 3
Software /eur/
58 517,66
1 754 253,74
1 294,56
0,00
1 811 476,84
58 354,79
62 181,87
1 294,56
0,00
119 242,10
162,87
1 692 071,87
0,00
0,00
1 692 234,74

Obstar. cena - stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Presuny
Obstar. cena - stav k 31.12.2013
Oprávky – stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Presuny
Oprávky - stav k 31.12.2013
Zostatková hodnota – stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Presuny
Zostatková hodnota – stav k 31.12.2013

Obstaranie DNM
0,00
1 754 253,74
1 754 253,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Komentár : VŠVU v tejto kategórii majetku účtuje len o software.
Nadobudnutie nehmotného majetku v r. 2013:
Projekt EÚ Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie Kremnica : 1 632 968,00 € bolo
financovaných zo zdrojov EÚ, 85 945,73 € z vlastných zdrojov.
Projekt EÚ Digitalizácia technologických procesov v dizajne : 23 997,00 bolo financovaných zo zdrojov
EÚ, 1 263,00 € z vlastných zdrojov.
SW Oracle Standard Edition : 5 880,00 € bol financovaný z vlastných zdrojov.
SW Žiadanky VŠVU : 4 200,00 € bol financovaný z vlastných zdrojov
Vyradenie nemotného majetku v r. 2013 :
Z dôvodu morálnej opotrebovanosti a z toho vyplývajúcej ďalšej neupotrebiteľnosti bol vyradený fyzickou
likvidáciou software obstaraný v OC 1 294,56 €.
Oprávky dlhodobého nehmotného majetku za rok 2013 boli vo výške 62 181,87 €.
VŠVU netvorila opravné položky k tejto kategórii majetku.
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Obstaranie DNM - v tabuľke uvedená čiastka 1 754 253,74 € nekorešponduje so stavom na účte HK
k 31.12.2013 o čiastku 73 089,05 €. Dôvodom je skutočnosť, že obstaranie DNM (faktúry 2020001018,
2020000925, 2020001274 za položku 711003 - software) bolo omylom účtované na účte 042 Obstaranie
DHM. Z účtu 042 prebehlo aj zaradenie na účet 013 - Software.

A.2.Dlhodobý hmotný majetok
1. Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku podľa položiek majetku v členení podľa súvahy
 Viď tabuľka 4
2. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok
 VŠVU nemala v roku 2013 zriadené záložné právo k dlhodobému majetku.
3. Spôsob a výška poistenia majetku
 V roku 2013 mala VŠVU poistený majetok nasledovne :
Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – poistenie budov vrátane pripoistenia voči
krádeži, vandalizmu a rozbitia skla – výška poistného : 791,83 €.
Budova školy na Drotárskej ceste 44 – poistenie hnuteľných vecí – výška poistného : 306,73 €.
K 26.08.2013 a k 30.9.2013 bol rozšírený poistený súbor hnuteľ. vecí – výška poistného: 1 373,61 €.
Poistenie strojov a elektroniky – technické riziká – výška poistného : 828,18 €. K 26.08.2013 a k 30.9.2013
bol rozšírený poistený súbor hnuteľných vecí – výška poistného : 3 708,94 €.

A.3. Dlhodobý finančný majetok
4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy, tvorba opravných
položiek k dlhodobému finančnému majetku.
 VŠVU v roku 2013 neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

B. Obežný majetok
B.1. Zásoby
5. Zásoby, tvorba opravných položiek k zásobám
 VŠVU nevedie skladovú evidenciu, nákupy kancelárskych a hygienických potrieb sa realizujú
v množstvách určených k momentálnej spotrebe.

B.2. Dlhodobé pohľadávky


VŠVU v roku 2013 neúčtovala o dlhodobých pohľadávkach

B.3. Krátkodobé pohľadávky
6. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za
hlavnú a podnikateľskú činnosť.





V rámci podnikateľskej činnosti VŠVU k 31.12.2013 eviduje pohľadávky z obchodného styku
v čiastke 4 272,75 €. Z toho : pohľadávka vo výške 4 272,75 € bola splatná k 29.05.2013 . Obchodný
partner, ktorým je spoločnosť z Nemecka pravdepodobne vykonal zrážku dane z príjmov na území
Nemecka. VŠVU v tejto záležitosti komunikuje s obchodným partnerom. K 31.12.2013 bola záležitosť
nevyjasnená.
Pri pohľadávkach vo výške 518,04 € ktoré sú po lehote splatnosti dlhšie ako rok, VŠVU postupuje
zákonnou cestou a pristúpila k ich vymáhaniu..
V rámci hlavnej činnosti VŠVU neeviduje žiadne pohľadávky z obchodného styku. Z dôvodu
finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu VŠVU eviduje k 31.12.2013 pohľadávku vo výške
1 296 366,13 € zo Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov
EÚ. (Poskytovateľom príspevku je Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ). V hlavnej
činnosti VŠVU ďalej eviduje pohľadávku voči zamestnancom vo výške 529,27 € ( v tom: PHM vo
výške 283,55 € a nezúčtovaná záloha na ZPC vo výške 245,72 € ). K 31.12.2013 boli ostatné
pohľadávky vo výške 3 500,13 € ( v tom: pohľadávky za spôsobenú škodu vo výške 1 952,13 €
a 1 548,00 € je pohľadávka voči Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ za faktúru Trend
uhradenú z vlastných zdrojov.
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7. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam
 Viď tabuľka 5
8. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
 Viď tabuľka 6
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Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Obstar. cena
stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Presuny
Obstar. cena
stav k 31.12.2013
Oprávky
stav k 1.1.2013
Prírastky
Úbytky
Presuny
Oprávky
stav k 31.12.2013
Zostat. hodnota
stav k 1.1.2013
Zostat. hodnota
stav k 31.12.2013

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

Samostatné
hnut. veci
a súbory
hnut.vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské.
celky trvalých
porastov

Tabuľka 4
Obstaranie
dlhodobého
Spolu
hmotného
majetku

362 414,53

7 361,51

9 123 939,23

2 115 217,56

73 431,52

1 197,57

203 593,35

11 887 155,27

0,00

0,00

154 848,74

2 383 829,88

0,00

0,00

2 532 428,62

5 071 107,24

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41 272,57
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 538 678,62
0,00

2 579 951,19
0,00

362 414,53

7 361,51

9 278 787,97

4 457 774,87

73 431,52

1 197,57

197 343,35

14 378 311,32

0,00

0,00

1 423 126,34

1 580 328,39

65 486,63

0,00

0,00

3 068 941,36

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

128 273,00
0,00
0,00

205 877,01
41 272,57
0,00

4 578,54
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

338 728,55
41 272,57
0,00

0,00

0,00

1 551 399,34

1 744 932,83

70 065,17

0,00

0,00

3 366 397,34

362 414,53

7 361,51

7 700 812,89

534 889,17

7 944,89

1 197,57

203 593,35

8 818 213,91

362 414,53

7 361,51

7 727 388,63

2 712 842,04

3 366,35

1 197,57

197 343,35

11 011 913,98

Komentár : VŠVU v roku 2013 preinvestovala 2 532 428,62 € za účelom obstarania dlhodobého hmotného majetku. V roku 2013 bol zaradený DHM v čiastke 2 538 678,62
€ nasledovne:
Projekt EÚ Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie Kremnica : 1 794 257,46 € je financovaných zo zdrojov EÚ, 95 892,43 € z vlastných zdrojov.
Projekt EÚ Digitalizácia technologických procesov v dizajne : 489 865,60 € je financovaných zo zdrojov EÚ, 35 776,40 € z vlastných zdrojov.
Rekonštrukcia dotláčacej stanice na Drotárskej ceste : 50 154,13 € ( financované z kapitálovej dotácie zo ŠR)
Rekonštrukcia oporného múru v Kremnici : 49 969,55 € ( financované z kapitálovej dotácie zo ŠR)
Technické zhodnotenie budovy školy na Drotárskej ceste : 1 741,24 € ( financované z vlastných zdrojov)
Vodárnička Kremnica : 2 288,98 € ( financovaných z vlastných zdrojov)
Nástenný ventilátor katedra grafiky : 3 170,40 € ( financovaných z vlastných zdrojov)
Fréza CNC Kompas katedra dizajnu : 5 976 € ( financované z vlastných zdrojov)
V zmysle návrhu vyraďovacej komisie VŠVU bol k 31.12.2013 vyradený hnuteľný majetok vo výške 41 272,57 € z dôvodu nefunkčnosti a fyzickej i morálnej opotrebovanosti.
VŠVU netvorila opravné položky k dlhodobému majetku.
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Opravné položky k pohľadávkam
Druh pohľadávky
Pohľadávky z obchodného
styku (účet 311)
Ostatné pohľadávky
(účet 315)
Pohľadávky voči účastníkom
združení (účet 358)
Iné pohľadávky
(účet 335+378)
Pohľadávky spolu

Tabuľka 5
Stav k 1.1.2013

Zníženie opravnej
položky

Tvorba opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav k 31.12.2013

518,04

0,00

0,00

0,00

518,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 440,68

0,00

0,00

0,00

1440,68

1 958,72

0,00

0,00

0,00

1 958,72

Komentár : VŠVU mala k 31.12.2013 vytvorenú opravnú položku k pohľadávke za náhradu škody vo výške 100% jej nominálnej hodnoty, t.j. 1 440,68 € a opravnú
položku k pohľadávkam z obchodného styku vo výške 518,04 € v súvislosti so začatým exekučným konaním voči nájomcovi, ktorý neuhradil nájomné
od 5/ 2009. Exekučné konanie k 31.12.2013 ešte nebolo ukončené.

Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav k 31.12.2013
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

1 389 858,71
4 790,79
1 394 649,50
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Tabuľka 6
Stav k 31.12.2012
4 896 225,56
578,04
4 896 803,60

B.4 . Finančné účty
Tabuľka 7
Finančné účty

Stav k 31.12.2013

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové
účty
s
dobou
viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

Stav k 31.12.2012

48,03
0,00
1 301 197,37

0,00
0,00
1 421 540,71

0,00

0,00

0,00
1 301 245,40

0,00
1 421 540,71

9. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku
 VŠVU v roku 2013 neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku

C. Časové rozlíšenie
10. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov
budúcich období
 Náklady budúcich období ( účet 381) - stav k 31.12.2013 : 13 193,26 €. Jedná sa o časové
rozlíšenie nákladov poistného, predplatného odbornej tlače, nákupu leteniek vopred,
predplatenia parkovacieho miesta ...
 Príjmy budúcich období (účet 385) - stav k 31.12.2013 : 9 798,00 €. Jedná sa o školné študentov
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a školné za doplňujúce pedagogické štúdium za
akademický rok 2013/2014, ktoré nebolo a malo byť uhradené do 31.12.2013.

PASÍVA
A. Vlastné zdroje krytia majetku
A.1. Imanie a peňažné fondy
Tabuľka 8
Názov položky
Základné imanie (účet 411)
Peňažné fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
(účet 412)
Fond reprodukcie (účet 413)
Spolu

Stav v EUR
k 1.1.2013
5 836 242,61

Prírastky
+
251 720,62

Úbytky
119 039,77

42 797,65

133 707,00

139 573,00

0,00

36 931,65

632 488,35

119 039,77
504 467,39

251 720,62

0,00

499 807,56

510 333,39

0,00 6 505 662,61

6 511 528,61

Presun
Stav v EUR
+/k 31.12.2013
0,00 5 968 923,40

Komentár :
Základné imanie tvorí súhrn zostatkových cien majetku nadobudnutého z vlastných zdrojov. Prírastky
základného imania predstavuje novonadobudnutý majetok obstaraný v r. 2013 z vlastných zdrojov
v čiastke 251 720,62 €. Úbytkami základného imania sú ročné oprávky majetku obstaraného z vlastných
zdrojov a súhrn zostatkových cien vyradeného majetku obstaraného z vlastných zdrojov v r. 2013 vo
výške 119 039,77 €.
Peňažné fondy podľa osobitného predpisu - tvoria sa k sociálnym štipendiám a motivačným
štipendiám tvoreným z dotácie MŠVVaŠ SR a k štipendiám tvorených z vlastných zdrojov vo výške 20
% zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.
Prírastky predstavuje tvorba fondu (dotácia na sociálne štipendiá 92 732,00 €, dotácia na motivačné
štipendiá 29 100,00 €, tvorba štipendií z vlastných zdrojov 11 875,00 € )
Úbytky predstavuje vyplatenie štipendií. Čerpanie štipendií z vlastných zdrojov upravuje interná
smernica školy. V roku 2013 VŠVU vyplatila sociálne štipendiá vo výške 97 270,00 €, motivačné
štipendiá vo výške 29 100,00 € a štipendiá z vlastných zdrojov vo výške 13 203,00 €.
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Fond reprodukcie predstavuje oprávky majetku obstaraného z vlastných zdrojov. Prírastkom sú odpisy
a zostatková cena vyradeného majetku obstaraného z vlastných zdrojov v r. 2013. Úbytok fondu
predstavuje obstaranie majetku z vlastných zdrojov v r. 2013.

A.2. Fondy tvorené zo zisku
Stav v EUR
k 1.1.2013
0,00

Prírastky
+
7 684,54

Úbytky
0,00

Tabuľka 9
Stav v EUR
k 31.12.2013
7 684,54

Ostatné fondy (427)

46 641,27

45 283,25

40 733,21

Spolu

46 641,27

39 375,19
47 059,73

45 283,25

48 417,75

Názov položky
Rezervný fond (účet 421)

Komentár :
Rezervný fond
Prírastky : hospodársky výsledok za rok 2012
Úbytky (použitie) : 0,00
Ostatné fondy – fondy tvorené z darov a z kreditných bankových úrokov po zdanení.
Prírastky : poskytnuté dary vo výške 39 366,23 €. Banka zúročila finančné prostriedky na účte vo výške
8,96 €.
Úbytky : použitie prostriedky tohto fondu vo výške 45 283,25 €.

A.3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Názov položky

Prírastky
+

Stav v EUR
k 1.1.2013

Tabuľka 10
Stav v EUR
k 31.12.2013

Úbytky
-

Nevysporiadaný výsledok
0,00
7 684,54
hospodárenia minulých rokov
7 684,54
(účet 428)
Komentár :
Stav k 1.1.2013 : 0,00 €
Prírastky : kladný hospodársky výsledok za rok 2012 : 7 684,54 €
Úbytky : tvorba rezervného fondu vo výške 100% HV za rok 2012, t.j. 7 684,54 €

0,00

A.4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.
VŠVU dosiahla za rok 2013 kladný hospodársky výsledok :
pred zdanením vo výške 78 519,14 €
po zdanení vo výške
60 722,65 €.

Cudzie zdroje
B.1. Rezervy
Názov položky
Rezerva na nevyčerpané
dovolenky - mzdy
Rezerva na nevyčerpané
dovolenky - odvody
Rezerva na overenie účtovnej
závierky
Rezerva na odvod Správe
finančnej kontroly
Spolu:

Stav v EUR
k 1.1.2013
9 685,30

Tvorba
rezerv
5 342,35

Použitie
Zrušenie
rezerv
rezerv
9 685,30
0,00

Tabuľka 11
Stav v EUR
k 31.12.2013
5 342,35

1 922,81

1 742,01

1 922,81

0,00

1 742,01

1 800,00

2 520,00

1 800,00

0,00

2 520,00

18 183,58

0,00

9 183,58

0,00

9 000,00

31 591,69

9 604,36

22 591,69

0,00

18 604,36
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B.2. Dlhodobé záväzky
11. Záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond
Stav k 1.1.
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba z darov
Použitie – stravovanie
zamestnancov
Použitie - doprava
zamestnancov
Použitie – regenerácia
zamestnancov
Použitie - ostatné
Stav k 31.12.

Rok 2013

Rok 2012
5 061,58
23 351,45
50,00

11 247,27
24 749,11
0,00

18 666,83

18 898,24

310,38

246,56

4 050,00

11 790,00

0,00
5 435,82

0,00
5 061,58

O iných zložkách dlhodobého majetku VŠVU v roku 2013 neúčtovala.

B.3. Krátkodobé záväzky
12. Prehľad položiek na účte 379 – Iné záväzky
Stav v EUR
k 1.1.2013
1 846,69

17 823,87

17 664,95

Stav v EUR
k 31.12.2013
2 005,61

5 240,09

139 820,46

142 212,75

2 847,80

Iné záväzky – poplatky študentov

0,00

139 573,00

139 573,00

0,00

Iné záväzky - PČ

0,00

90,95

90,95

0,00

7 086,78

297 308,28

299 541,65

4 853,41

Názov položky
Iné záväzky – zrážky zo miezd
Iné záväzky

Spolu

Prírastky

Úbytky

13. Prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti

Stav v EUR
k 31.12.2013
3 000,00

Stav v EUR
k 31.12.2012
0,00

Záväzky do lehoty splatnosti

1 197 387,99

686 626,85

Krátkodobé záväzky spolu

1 200 387,99

686 626,85

Záväzky podľa doby splatnosti

B.4. Bankové výpomoci a pôžičky
VŠVU v roku 2013 neúčtovala o bankových výpomociach a pôžičkách

Časové rozlíšenie
14. Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období
VBO - bezodplatne
nadobudnutý dlhodobý
majetok (zost.cena)
VBO - dlhodobý majetok
obstaraný z dotácie
(zost.cena)
VBO – nedočerpaná bežná
dotácia

Prírastky
+

Stav
k 1.1.2013

Úbytky
-

Stav
k 31.12.2013

8 866,70

0,00

1 805,00

7 061,70

2 484 602,02

85 000,00

137 535,93

2 432 066,09

768 631,64

540 572,89

768 631,64

540 572,89
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VBO – zahraničné projekty
(zostatok nevyčerpaných
grantov)
VBO – kapitálová dotácia EF
(zostat. nevyčerpanej
dotácie)
Spolu

45 901,99

212 186,23

187 376,13

70 712,09

4 585 618,92

75 688,86

145 705,39

4 515 602,39

7 893 621,27

913 447,98

1 241 054,09

7 566 015,16

Komentár :
VBO – dlhodobý majetok obstaraný z dotácie
Prírastok : 85 000,00 € (prijatá kapitálová dotácia v roku 2013). K 31.12.2013 nebola čerpaná.
Úbytok : 137 535,93 € (ročné odpisy majetku nadobudnutého z kapitálovej dotácie)
Zostatok účtu : 2 432 066,09 € po odpočítaní nevyčerpanej kapitálovej dotácie k 31.12.2013
94 876,32 € predstavuje krytie zostatkovej ceny majetku nadobudnutého z dotácie zo ŠR na strane
pasív súvahy.
VBO – nedočerpaná bežná dotácia k 31.12.2013
V tom :
146 125,48 € zostatok bežnej dotácie MŠVVaŠ SR poskytnutej na základe Dotačnej zmluvy ktorá
do 31.12.2013 nebola vyčerpaná a bola určená na aktivity, ktoré v r. 2013 neboli ukončené a budú
pokračovať v nasledujúcom roku
95 900,18 € nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok zazmluvnený Agentúrou MŠVVaŠ SR
pre štrukturálne fondy EÚ na projekt „Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie
v Kremnici“ na bežné výdavky
260 876,40 € nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok zazmluvnený Agentúrou MŠVVaŠ SR
pre štrukturálne fondy EÚ na projekt „Digitalizácia technologických procesov v dizajne“ na bežné
výdavky
37 670,83 € nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok zazmluvnený Slovenskou akadémiou vied
ako hlavným partnerom pri realizácii projektu EÚ „ Centrum aplikovaného výskumu nových
materiálov a transferu technológií“ na bežné výdavky
VBO – Kapitálová dotácia EF k 31.12.2013
Prírastok : 75 688,86 €, v tom :
75 619,58 € príspevok na kapitálové výdavky zazmluvnený Slovenskou akadémiou vied ako
hlavným partnerom pri realizácii projektu EÚ „ Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov
a transferu technológií“
69,28 € preúčtovanie neoprávnených kapitálových výdavkov
Úbytok : 145 705,39 €, v tom :
142 529,72 € ročné odpisy majetku nadobudnuté z prostriedkov EÚ
3 106,39 € zníženie kapitálovej dotácie na projekt EÚ „Vybudovanie Výučbového centra
komunikácie a vizualizácie v Kremnici
Zostatok účtu : 4 515 602,39 €, tom :
3 636 945,22 € zostatková hodnota majetku nadobudnutého z prostriedkov EÚ
690 478,77 € € nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok zazmluvnený Agentúrou MŠVVaŠ SR
pre štrukturálne fondy EÚ na projekt „Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie
v Kremnici“ na kapitálové výdavky
112 558,85 € nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok zazmluvnený Agentúrou MŠVVaŠ SR
pre štrukturálne fondy EÚ na projekt „Digitalizácia technologických procesov v dizajne“ na
kapitálové výdavky
75 619,58 € nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok zazmluvnený Slovenskou akadémiou vied
ako hlavným partnerom pri realizácii projektu EÚ „ Centrum aplikovaného výskumu nových
materiálov a transferu technológií“ na kapitálové výdavky
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Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
TRŽBY

5 167 690,17 €

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony
Tržby z predaja služieb:
Hlavná činnosť
knižná činnosť a xerox pre študentov

61 707,52 €
1 076,52 €

Podnikateľská činnosť
edičné práce, tlač xerox, kurzy kreslenia práce reštaurátorov a iné

60 631,00 €

2. Vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitých výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov
a) Úroky prijaté a kurzové zisky
116,40 €
Hlavná činnosť

98,76 €

Podnikateľská činnosť

17,64 €

b) Iné ostatné výnosy

115 616,88 €

Hlavná činnosť:
Školné za prekroč. štandardnej dĺžky štúdia
Poplatky za prijímacie konanie
Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu
Poplatky za ďalšie vzdelávanie
Odpisy k darovanému majetku
Dobropisy minulých období
Poplatky za habilitačné konanie

50 375,00 €
23 381,34 €
18 704,50 €
8 688,52 €
1 805,00 €
3 487,94 €
7 300,00 €

Ostatné

632,56 €

Podnikateľská činnosť: konzultácie

1 242,02 €

c) Výnosy z použitia fondu :
Hlavná činnosť
Výnosy z použitia štipendijného fondu
Výnosy z použitia ostatných fondov

58 486,25 €
13 203,00 €
45 283,25 €

d) Výnosy z nájmu majetku:
Podnikateľská činnosť
Výnosy z nájmu majetku

50 919,29 €
50 919,29 €

3. Prehľad dotácií a grantov
Hlavná činnosť
Zúčtovanie kap. dotácie vo výške odpisov
Prevádzkové dotácie
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Nedočerpaná dotácia /Výnosy budúcich období
Rozpustenie nedočerp. dotácie z roku 2012
APVV
Zahraničné projekty
SAV
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4 880 843,83 €
280 065,65 €
4 085 199,00 €
55 491,91 €
6 000,00 €
- 540 572,89 €
768 631,64 €
7 151,00 €
184 743,06 €
37 670,83 €

- 2 839,85 €
- 696,52 €

Vratka KEGA
Znížená bežná dotácia Kremnica

Náklady

5 106 967,52 €

1.Spotreba materiálu:
Hlavná činnosť:
Knihy, časopisy
Materiál na zabezpečenie výuky
Kancelársky materiál, papier
PHM
Čistiaci a hygienický materiál
Stavebný a vodoinštalatérsky
DHM
Ochranné pracovné pomôcky
Ostatný materiál

310 241,15 €
10 656,46 €
46 540,59 €
17 055,91 €
8 222,31 €
14 032,64 €
19 175,69 €
180 330,99 €
51,60 €
6 454,99 €

Podnikateľská činnosť
Materiál na zabezpečenie výuky
Kancelársky materiál, papier,čist.prostriedky

4 299,69 €
3 420,28 €

2. Spotreba energie:

270 412,75 €

Hlavná činnosť

261 960,06 €

Podnikateľská činnosť

8 452,69 €

3. Opravy a údržba:

66 697,49 €

Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť

66 422,49 €
275,00 €

4. Cestovné

209 211,50 €

Hlavná činnosť

209 211,50 €

5. Náklady na reprezentáciu

3 610,81 €

Hlavná činnosť

3 610,81 €

6. Ostatné služby:

433 632,02 €

Hlavná činnosť:
Prenájom priestorov, zariadení a iný prenájom
Vložné na konferencie
Telefóny, fax
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Poštovné
Odvoz odpadu
Revízie zariadení
Dopravné služby
Inzercia, propagácia, reklama
Drobný nehmotný majetok
Autorské honoráre
Znalecké posudky
Tlač symbolov a iné tlače
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26 050,40 €
5 238,95 €
22 048,48 €
1 088,90 €
5 301,91 €
7 539,20 €
19 446,62 €
3 800,19 €
5 599,69 €
32 524,22 €
50 838,41 €
7 571,76 €
40 289,66 €

Práce súvisiace s údržbou
Čistenie, pranie
Ostatné nehmotné služby
Ostatné služby

3 654,80 €
763,13 €
1 136,55 €
200 739,15 €

Podnikateľská činnosť
Prenájom zariadení
Tlač symbolov a iné tlače
Ostatné služby

11 286,00 €
676,00 €
7 037,76 €

7. Mzdové náklady
2 086 535,09 €
2 086 535,09 €

Hlavná činnosť
8. Zákonne soc. a zdravotné poistenie
Hlavná činnosť

728 800,91 €
728 800,91 €

9. Ostatné sociálne poistenie
Hlavná činnosť

14 972,50 €
14 972,50 €

10. Zákonné sociálne náklady
Hlavná činnosť

80 958,81 €
80 958,81 €

11. Daň z nehnuteľnosti
Hlavná činnosť

2 663,59 €
2 663,59 €

12. Ostatné dane a poplatky
Hlavná činnosť

12 766,53 €
12 766,53 €

14. Kurzové straty
Hlavná činnosť

239,07 €
239,07 €

15. Osobitné náklady
Hlavná činnosť - zahraniční hostia

18 271,27 €
18 271,27 €

17. Iné ostatné náklady
Hlavná činnosť
Štipendiá doktorandov
Bankové poplatky
Poistné náklady
Štipendiá –vlastné zdroje
Úhrada výnosov z úrokov

296 531,40 €

Ostatné iné náklady
Vládne štipendia

1 061,42 €
12 235,00 €

265 025,00 €
461,05 €
4 542,65 €
13 203,00 €
3,28 €

400 910,42 €

18. Odpisy DNM a DHM
Hlavná činnosť

400 910,42 €
133 715,96 €

19. Tvorba fondov
Hlavná činnosť
Tvorba štipendijného fondu
Tvorba ostatných fondov

133 707,00 €
8,96 €

21. Daň z príjmov

17 796,49 €
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Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť

4,67 €
17 791,82 €

Výsledok hospodárenia po zdanení:
Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť
Spolu:

1 155,35 €
59 567,30 €
60 722,65 €

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
VŠVU na podsúvahových účtoch sleduje pohyby drobného hmotného majetku ( obstaranie,
vyradenie) a eviduje materiál, ktorý sa nachádza v sklade civilnej ochrany.

Čl. VI
Ďalšie informácie
1. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve účtovnej jednotky (v EUR)
Inv.
Nehnuteľná kultúrna pamiatka
číslo
21000013 Dom v Kremnici

Zostatková hodnota
k 31.12.2013
4 022,17

21000013 TZ –Renovácia domu v Kremnici

657 932,51

21000014 Budova Hviezdoslavovo námestie

698 216,78

Spolu

1 360 171,46

V Bratislave, dňa 25.03.2014
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