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Čl. I.
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
IČO 00399957
DIČ 2020879245
IČ DPH SK2020879245
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) bola zriadená Nariadením s mocou zákona č. 248 zo dňa 4.októbra 1940 ako Vysoká obchodná škola. Zákonom č. 292 SNR z 28. apríla 1992 bola
premenovaná na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky:


Vedenie EU v Bratislave – stály poradný orgán rektora EU v Bratislave (čl. 15 Štatútu EU v Bratislave)

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. – rektor
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. - štatutárny zástupca a prorektor pre rozvoj univerzity
doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PHD. – prorektorka pre vzdelávanie
Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických projektov
Ing. Mária Dziurová – kvestorka


Správna rada – podľa § 40 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

Ing. Ivan Šramko – predseda
Ing. Elena Kohútiková, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Ing. Pavol Konštiak, PhD., Ing. Pavol Lančarič, PhD., Dr. h.c.doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Ing. Mikuláš Milko, Ing. Miroslav Pacher,
Ing. Alexander Rozin, CSc., Ing. Róbert Šimončič, PhD., Ing. Igor Vida, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Ing. Vladimír Kestler, PhD., Bc. Lukáš Takáč



Kolégium rektora EU v Bratislave - stály poradný orgán rektora EU v Bratislave (čl. 15 Štatútu EU v Bratislave)



Vedecká rada EU v Bratislave – orgán akademickej samosprávy EU v Bratislave (§ 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)



Akademický senát EU v Bratislave - orgán akademickej samosprávy EU v Bratislave (§ 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
EU v Bratislave je verejná vysoká škola, zriadená za účelom poskytovania vysokoškolského vzdelávania a tvorivého vedeckého bádania ekonomického smeru. Vykonáva podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na
jej vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú činnosť – kurzy a ďalšie vzdelávanie pre širokú verejnosť, tlačiarenské služby, predaj ekonomickej literatúry a iné.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Počet zamestnancov a dobrovoľníkov
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

1 161,80

1204,10

z toho počet vedúcich zamestnancov

144

146

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky - nemáme.
(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti - EU v Bratislave bola zriadená Nariadením s mocou zákona č. 248 zo
dňa 4.októbra 1940 ako Vysoká obchodná škola. Zákonom č. 292 SNR z 28. apríla 1992 bola premenovaná na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená na zasadnutí Akademického senátu EU v Bratislave dňa 29.4.2015.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej
jednotky – žiadne.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vlastné náklady,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčná obstarávacia cena,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vlastné náklady,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčná obstarávacia cena,
g) dlhodobý finančný majetok – menovitá hodnota,
h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastné náklady,
j) zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčná obstarávacia cena,
k) pohľadávky – menovitá hodnota,
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l) krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy
pri určení účtovných odpisov –
Interná smernica č. 8/ 2006 a Dodatok č.1 z 1.3.2009.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku boli stanovené :
Druh dlhodobého
hmotného majetku

Odpisová metóda

Doba odpisovania

Ročná odpisová sadzba

Odpisová skupina 1

lineárny spôsob

6 rokov

16,67

Odpisová skupina 2

lineárny spôsob

16 rokov

6,25

Odpisová skupina 3

lineárny spôsob

30 rokov

3,33

Odpisová skupina 4

lineárny spôsob

100 rokov

1,00

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku boli stanovené :
Druh dlhodobého
hmotného majetku

Odpisová metóda

Doba odpisovania

Ročná odpisová sadzba

softvér

lineárny spôsob

5 rokov

20 %

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a
presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na
začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

Spolu

0

2 934 313,93

0

0

0

6 250,38

0

6 250,38

2 934 313,93

presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

0
2 928 063,55

2 928 063,55

1 234 351,50

1 234 351,50

495 340,84

495 340,84

6 250,38

6 250,38

1 723 441,96

1 723 441,96

1 699 962,43

1 699 962,43

1 204 621,59

1 204 621,59

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku

Pozemky
Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

4 822 537,25

Umelecké
diela
a zbierky

2 500,00

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Dopravné
prostriedky

55 857 904,19

10 750 475,24

275 049,14

1 250 397,09

579 201,57

73 538 064,48

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

prírastky

0

0

970 536,16

9 831,56

0

35 140,79

703 631,07

1 719 139,58

úbytky

0

0

0

340 077,31

0

8 017,52

1 015 508,51

1 363 603,34

4 822 537,25

2 500,00

56 828 440,35

10 420 229,49

275 049,14

1 277 520,36

267 324,13

73 893 600,72

14 173 416,05

7 586 263,97

257 027,59

481 267,51

22 497 975,12

551 821,50

849 107,63

4 971,26

162 713,49

1 568 613,88

0

340 077,31

0

8 017,52

348 094,83

14 725 237,55

8 095 294,29

261 998,85

635 963,48

23 718 494,17

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

4 822 537,25

2 500,00

41 684 488,14

3 164 211,27

18 021,55

769 129,58

50 460 887,79

4 822 537,25

2 500,00

42 103 202,80

2 324 935,20

13 050,29

641 556,88

49 907 782,42

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – nemáme.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – EU v Bratislave má poistený len dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok obstaraný v rámci
projektov financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ. Poistenie majetku bolo v roku 2015 obstarané podľa §9 ods. 9 verejného obstarávania v sume 8 814,12 Eur.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia
v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku - nemáme.
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(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania - nemáme.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv
takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
Položky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

0

0

16 039,80

2 491,65

6 874 291,90

4 690 790,76

0

0

1 767,83

440,57

6 892 099,53

4 693 722,98

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

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na
konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám - nemáme.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
Od roku 2008 vytvára EU v Bratislave opravné položky k pohľadávkam z podnikateľskej činnosti a aj z hlavnej činnosti, ktoré tvorili aj počiatočný stav účtu k 1.1.2015. V hlavnej činnosti sme v roku 2015 tvorili
opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti vo výške 3 218,49 Eur a v podnikateľskej činnosti vo výške 647,66 Eur.
(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav
na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pohľadávky z obchodného
styku

111 976,63

5 660,57

0

1 898,34

115 738,86

Ostatné pohľadávky

28 409,74

0

0

0

28 409,74

140 386,37

5 660,57

0

1 898,34

144 148,60

Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

85 047,77

119 063,95

Pohľadávky po lehote splatnosti

183 438,00

156 300,78

Pohľadávky spolu

268 485,77

275 364,73

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
Náklady budúcich období k 31.12.2015 sú vo výške 110 981,03 Eur, z toho najvýznamnejšie:


Predplatné časopisov a novín na rok 2016 – 42 499,52 Eur,



zákonné poistenie motorových vozidiel na rok 2016 – 596,15 Eur,



poistenie majetku na rok 2016 – 1 970,96 Eur,



licencie na rok 2016 – 6 069,50 Eur,



vložné na konferencie a členské poplatky na rok 2016 – 7 704,48 Eur,



aktualizačné známky ITIC, ISIC na rok 2016 – 51 265,- Eur,



poplatky za doménu na rok 2016 – 875,42 Eur.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody
zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného
obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

28 428 040,32

177 587,39

629 290,47

27 976 337,24

259 492,69

1 372 701,00

1 416 327,00

215 866,69

5 965 289,63

629 290,47

177 587,39

6 416 992,71

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
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Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond

0

11 678,60

11 678,60

0

144 183,54

166 613,81

162 989,91

147 807,44

-1 170 792,64

11 678,60

0

-1 159 114,04

11 678,60

0

11 678,60

0

33 637 892,14

2 369 549,87

2 409 551,97

33 597 890,04

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

Štipendijný fond je tvorený z dotácie na sociálne a motivačné štipendiá a z časti výnosov zo školného ( § 92 ods.20 Zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení zmien a doplnení ) . Zostatok pozostáva
z nevyplatených štipendií v roku 2015 a z časti nepoužitého predpísaného školného na rok 2014/2015.
Fond reprodukcie je tvorený z odpisov dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku obstaraného z mimodotačných zdrojov a z výnosov z predaja dlhodobého majetku a úbytok je vo výške
obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obstaraného z mimodotačných zdrojov a bankových poplatkov.
Rezervný fond musí byť v plnej výške použitý na krytie straty minulých rokov, nakoľko EU v Bratislave ju vykazuje.
Ostatné fondy – tvorené z účelových darov od fyzických a právnických osôb.
(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

11 678,60

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

11 678,60
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Iné
Účtovná strata
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
Iné
V roku 2014 vykázala EU v Bratislave zisk po zdanení vo výške 11 678,60 Eur, ktorý bol preúčtovaný na základe rozhodnutia Akademického senátu v EU v Bratislave zo dňa 29 4 2015 na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov prostredníctvom Rezervného fondu.
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia
a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Tvorba a použitie 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

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo zníženie
rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

480 334,35

221 594,61

480 334,35

221 594,61

480 334,35

221 594,61

480 334,35

221 594,61

480 334,35

221 594,61

480 334,35

221 594,61
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Do 31.12.2007 mala EU v Bratislave povinnosť tvoriť rezervy len v okruhu podnikateľskej činnosti. Od 1.1.2008 vstúpili do platnosti nové postupy účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na účel podnikania (Opatrenie MF SR zo 14.novembra 2007 č.MF/24342/2007-74), ktoré nariaďujú tvoriť rezervy aj v okruhu hlavnej činnosti.
Výška vytvorenej rezervy k 31.12.2015 je 477 336,31 Eur, v členení na :
Zníženie

Použitie

Zrušenie

Druh rezervy

Stav
k 1.1.2015

Tvorba

Stav
k 31.12.2015

Na nevyčerpanú
dovolenku

480 334,35

217 514,61

480 334,35

217 514,61

Audit
účtovnej
závierky

0

4 080,00

0

4 080,00

Nevyfakturované
dodávky

0

0

0

0

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov:
Stav k 1.1.2015

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2014

Zábezpeka

127 000,00

58 000,00

67 000,00

118 000,00

Zahraničné projekty

53 421,54

2 568 903,24

2 194 059,21

428 265,57

Štipendiá doktorandov

83 710,00

2 581 068,83

2 586 387,33

78 391,50

Mylné platby

142 970,89

475 444,93

610 350,07

8 065,75

Ostatné

26 585,09

43 635,05

43 284,81

26 935,33

Na účte 325 – Ostatné záväzky je k 31.12.2015 nulový zostatok, účet nemal ani počiatočný stav k 1.1.2015.
Na účte 379 - Iné záväzky je počiatočný stav k 1.1.2015 vo výške 433 687,52 Eur a konečný stav k 31.12.2015 je vo výške 659 658,15 Eur.
Tvorí ho:


zábezpeka, ktorú poukazujú účastníci verejného obstarávania na účet EU v Bratislave a po jeho ukončení im bude vrátená.



finančne prostriedky poskytnuté na riešenie zahraničných projektov napr. LdV, Sokrates, Jean Monet, Erazmus, ktoré sa pri čerpaní rozpúšťajú do výnosov,



zostatok dotácie na štipendiá (III. stupeň vysokoškolského vzdelávania) doktorandov za XII/2015, ktoré budú vyplatené v januári 2016,



mylné platby – tvoria ich úhrady, ktoré nepatria EU v Bratislave.

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
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3. viac ako päť rokov,

Záväzky
Stav na konci
Druh záväzkov
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

0

0

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

209 288,49

225 804,24

Krátkodobé záväzky spolu

209 288,49

225 804,24

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

0

0

Dlhodobé záväzky spolu

0

0

209 288,49

225 804,24

Záväzky po lehote splatnosti

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Vývoj sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

50 155,83

45 070,56

Tvorba na ťarchu nákladov

132 984,46

143 468,02

Čerpanie

157 356,97

138 382,75

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

25 783,32

50 155,83

Sociálny fond

Tvorba zo zisku

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia – nemáme,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – nemáme.
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(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku =122 590,96 Eur,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie =14 693 414,85 Eur,
c) zostatok prostriedkov z EÚ =9 866 619,89 Eur alebo zahraničného grantu =112 236,16,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane - nemáme,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane - nemáme.
Významné položky výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z
dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

124 863,58

0

2 272,62

122 590,96

14 363 358,22

515 500,00

185 443,37

14 693 414,85

0

0

0

0

9 196 766,77

1 919 074

1 249 220,88

9 866 619,89

0

0

0

0

96 173,54

18 868,62

806,00

112 236,16

podielu zaplatenej dane

0

0

0

0

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

0

0

0

0

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad - nemáme,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti - nemáme
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
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Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky
V roku 2015 dosiahla EU v Bratislave tržby za vlastné výrobky, služby a tovar vo výške 2 903 052,35 Eur. Jedná sa v najvýznamnejšej miere o tieto hlavné skupiny 

Výnosy z prevádzky študentských domovov a rekreačných zariadení vo výške 1 725 953,24 Eur (ubytovanie študenti, zamestnanci, cudzí, rekreácie),



Výnosy z prevádzkovania bufetov vo výške 416 137,76 Eur,



Výnosy z prevádzky Vydavateľstva Ekonóm a predajní skrípt vo výške 105 652,04 Eur,



Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 655 309,31 Eur (školenia, kurzy pre verejnosť, hospodárske zmluvy, predajné automaty kávy, kopírovacie centrá a ostatné).

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov –
Najvýznamnejší darcovia : Nadácia VÚB =5 289,96 Eur, Nadácia ČSOB =10 000,- Eur, Nadácia Tatra banky =4 500,- Eur, Nadácia SLSP =5 844,- Eur, Tipos a.s. =2 000,- Eur , Alexandra consulting =5 000,- Eur –
všetky dary boli poskytnuté na rozvoj a podporu výchovno-vzdelávacích a výskumných činností EU v Bratislave.
Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov –


školné § 92 ods. 5-6 za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia =211 730,- Eur,



školné § 92 ods. 3-4 za externé štúdium =708 536,- Eur,



školné od cudzincov § 92 ods. 9 =84 900,- Eur,



za prijímacie pohovory =226 274,- Eur,



zahraničné projekty =770 866,76 Eur.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia:


dotácia poskytnutá z kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2015 =20 952 238,57 Eur, z toho na bežné výdavky =20 436 738,57 Eur



dotácia poskytnutá na riešenie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ =1 995 927,03 Eur, z toho na bežné výdavky =76 853,03 Eur.

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka – nemáme.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov –


štipendiá študentom vyslaným na zahraničné študijné pobyty financované prostredníctvom zahraničných projektov napr. ERASMUS 624 807,29 Eur



príspevok zamestnancom na stravovanie =198 331,56 Eur



štipendiá doktorandov =1 120 212,23 Eur.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie – nemáme.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka – nemáme.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
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e) ostatné neaudítorské služby.
Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

4 080,-

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

4 080,-

V zmysle §19 ods. 3 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách ročná účtovná závierka verejnej vysokej školy musí byť overená audítorom najmenej raz za tri roky. Účtovná závierka EU v Bratislave za rok
2015 v zmysle uvedeného paragrafu bola overená audítorom.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky - na podsúvahových účtoch evidujeme drobný hmotný a nehmotný majetok, o ktorom EU v
Bratislave rozhodne, že o ňom nebude účtovať ako o krátkodobom nehmotnom a krátkodobom hmotnom majetku neodpisovanom v zmysle Internej smernice číslo 8/2006 o účtovných a daňových odpisoch
v podmienkach EU v Bratislave v znení Dodatku číslo 1 z 1.3.2009, špeciálny materiál CO.

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška
tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv ,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti - nemáme.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky – nemáme.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – žiadne nenastali.
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