Poznámky
Čl. I
Všeobecné údaje

1

Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a
Záchranná zdravotná služba Bratislava. Zriadená 4.12.1991 zriadovacou listinou č. 3724/1991-A/XXI-3 rozhodnutím MZ SR.

b

právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna alebo mimoriadna).
Zostavenie riadnej účtovnej závierky

2

Informácie o činnosti účtovnej jednotky.
Podľa aktuálnych rozhodnutí MZ SR o povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby , vydaných orgánom príslušných na jeho vydanie podľa ustanovení
zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciach v zdravotníctve , je predmetom činnosti ZZS Bratislava
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciou záchrannej zdravotnej služby.
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Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.
štatutár
štatutár
organizácie
organizácie
je MUDr.
je MUDr.
Boris
Boris
Moťovský
Moťovský
, štatutárny
, štatutárny
zástupca
zástupca
organizácie
organizácie
námestík
námestík
pre pre
úsekúsek
zdravotnej
zdravotnej
starostlivosti
starostlivosti
je MUDr.
je MUDr.
Miroslav
Miroslav
Chabroň.
Chabroň.
Priemerný
Priemerný
počet
počet
zamestnancov
zamestnancov
v účtovnom
v účtovnom
období
období
je 603.
je 603.
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Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Počet rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a iných právnických osôb v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky, ich názov a sídlo, zmeny v
počte príslušných organizácií (napríklad zriadenie, zrušenie alebo zmena formy právnickej osoby v priebehu účtovného obdobia) a dôvody týchto zmien.

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.
účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

2

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky.
žiadne zmeny

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek, zostatkových cien) podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa
jednotlivých položiek súvahy.
1. názov účtovnej jednotky: Zachranná zdravotná služba Bratislava
2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku : k 31.12.2015
3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia je 3 262 589,4. + prírastky,
5. - úbytky,
6. +/ - presuny,
7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia je 2 354 167,-

(2) Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku (pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a zostatkových cien) podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení
podľa jednotlivých položiek súvahy.

1. názov účtovnej jednotky: Záchranná zdravotná služby Bratislava
2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku k 31.12.2015
3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia je 751 469,4. + prírastky,
5. - úbytky,
6. +/ - presuny,
7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia je 1 061 275,-

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v nasledovnej štruktúre
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a) názov spoločnosti, Záchranná zdravotná služba Bratislava
b) právna forma, : príspevková organizácia
c) základné imanie (ZI) spoločnosti v tisíc Sk,
d) podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %,
e) podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,
f) hodnota vlastného imania spoločnosti v tisíc Sk k 31.decembru bežného účtovného obdobia ,437 133,g) hodnota vlastného imania spoločnosti v tisíc Sk k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia , 427 555,h) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného obdobia,
i) účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia.

B Obežný majetok
(1) Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám v nasledovnej štruktúre
1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,
2. výška k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia, je 158 935,3. + tvorba opravných položiek,
4. - zníženie opravných položiek,
5. -zrušenie opravných položiek,
6. výška k 31. decembru bežného účtovného obdobia,je 301 573,7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám.

b) výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

c) spôsob a výška poistenia zásob.

(2) Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy, Odberatelia, Pohladávky voči zamestnancom

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v nasledovnej štruktúre
1. položka pohľadávok,
2. hodnota k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,je 618 346,3. + tvorba opravných položiek,
4. - zníženie opravných položiek,
5. - zrušenie opravných položiek,
6. hodnota k 31. decembru bežného účtovného obdobia,je 677 092,7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,

c) pohľadávky podľa doby splatnosti v nasledovnej štruktúre
1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,je 141 168,2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia,je 141 226,-

d)

opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia, v nasledujúcej štruktúre
1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, Rok 2014 : 930,- rok 2015 : 772,2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov, rok 2014 : 140 296,- rok 2015 : 140 296,3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

e) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

f)

výška, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Záväzky
(1) Rezervy
Vývoj rezerv v nasledujúcej štruktúre
a) položka rezerv: iné rezervy
b) výška k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia je 304 100,-
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c)

+ tvorba 150 000,-

d)

- zníženie,

e)

- zrušenie 304 100,-

f)

výška k 31. decembru bežného účtovného obdobia je 150 000,-

(2) Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti v nasledovnej štruktúre:
1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,záväzky v lehopte je 3 948 943,- a po lehote je 8 045,2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru predchádzajúceho účtovného obdobia záväzky v lehote je 4 315 839,- a po lehote je 65 236,-

b)

opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia nasledovnej štruktúre:
1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka je predchádzajúce účtovné obdobie 50 692,2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jedného do piatich rokov je bežný rok je 8 045,- a predchádzajúce účtovné obdobie je 14 544,3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,
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Vzorová tabuľka č. 1
k článkom III, IV, VI a XI prílohy č. 3 k opatreniu MF/25755/2007-31
v tisíc Sk

Názov účtovnej jednotky

Obstarávacia cena
31.12.
bezprostred
ne
predchádzaj
úceho
Prírastky Úbytky
Presuny

Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok spolu
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Predmety z drahých kovov
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok spolu

87 072

87 072

0

0

5 000
3 821 482
986 629
13 546 259

14 513

87 072

58 423

14 513

70 827

2 095

18 514 365

58 423

0

0

72 936

28 650

14 137

72 936

28 650

14 137
5 000

3 867 025 2 493 222
1 031 814
802 989
13 819 742 11 854 762

70 827

18 427 292

87 072

Zostatková hodnota
31.12.
31.12.
bezprostred
31.12.
bežného
ne
bežného
účtovného predchádzaj účtovného
obdobia
úceho
obdobia

5 000

45 543
45 184
273 483

42 381

194 995
97 125
959 345

2 688 218
900 114
12 814 106

1 328 260
183 640
1 691 498

1 178 807
131 699
1 005 636

9 559

51 939

28 446

18 888

2 095
369 210

2 095

2 095

0

0

0

0

369 210

2 095

0

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
Realizovateľné cenné papiere a podiely
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
Ostatné pôžičky
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
Dlhodobý finančný majetok spolu
0
Neobežný majetok spolu

0

Oprávky a opravné položky
31.12.
bezprostred
ne
predchádzaj
úceho
Prírastky Úbytky
Presuny

31.12.
bežného
účtovného
obdobia

18 794 408 15 193 353 1 261 024

0

0 16 454 378

0

0

0

18 881 480 15 251 776 1 275 537

0

0

0

3 233 939

2 340 030

0

0

0

0 16 527 313

3 262 589

2 354 167
1

Majetkové podiely v iných spoločnostiach (riadky 025 až 026 súvahy)
v tisíc Sk

Názov spoločnosti

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Právna forma

Základné imanie (ZI)
spoločnosti

Podiel účt. jednotky
na ZI (v %)

Hodnota vlastného
imania k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota vlastného
imania k 31.12.
Podiel účt. jednotky na
bežného účtovného
hlasovacích právach (v %)
obdobia

príspevková organizácia

437132,34

Hodnota k 31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota v k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

427554,45

0

Spolu

0

Dlhové cenné papiere (riadok 028 súvahy)/ Realizovateľné cenné papiere (riadok 027 súvahy)
v tisíc SK

Názov emitenta

Druh cenných papierov

Mena

Výnos v %

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Dátum splatnosti

0

Spolu

0

Dlhodobé pôžičky (riadky 029 a 030 súvahy)
v tisíc Sk

Názov dlžníka

Spolu

Výnos v %

Mena

Dátum splatnosti

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

0

0

2

Zásoby - opravné položky
v tisíc Sk
Položka zásob

zasoby

Spolu

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

301 572

158 935
158 935

0

0

0

301 572

Pohľadávky
v tisíc Sk
Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia
Pohľadávky - podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti

536 024

477 120

Pohľadávky po lehote splatnosti

141 068

141 226

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

677 092

618 346

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov

772

930

140 296

140 296

141 068

141 226

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

Pohľadávky - opravné položky
v tisíc Sk

Pohľadávka

Spolu

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Tvorba

0

Zníženie

0

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Zrušenie

0

0

0

3

Poskytnuté návratné výpomoci (riadky 096 a 102 súvahy)
v tisíc Sk

Názov dlžníka

Výnos v %

Dátum splatnosti

Mena

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

0

Spolu

0

Vlastné imanie
v tisíc Sk

Názov položky
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Zvýšenie

Zníženie

Hodnota k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Presun

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond

8 098

1 363

9 461

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu

14 827
6 612

392 001
27 456
427 555

1 363

21 439

406 828
20 844
0

437 133
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Rezervy
v tisíc SK

Položka rezerv

Výška k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Tvorba

Zníženie

Výška k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Zrušenie

Rezervy zákonné dlhodobé
Rekultivácia pozemku
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo
pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)
iné
Spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatné rezervy
Reklamácie a záručné opravy
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Odstránenie odpadov a obalov
Demolácia budov
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk
Pokuty a penále
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu
iné
Spolu
Rezervy zákonné krátkodobé
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky
Odmeny a prémie
Nevyfakturované dodávky a služby
Odstupné zamestnancom
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo
pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa
vykazovaného účtovného obdobia
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne
Bonusy, skontá, rabaty a podobne
Povinnosť spätného odkúpenia obalov
iné

304 100

Spolu

304 100

304 100
0

0

304 100

0

0

0

0

Ostatné krátkodobé rezervy
Pokuty a penále
Prebiehajúce a hroziace súdne spory
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Odstránenie odpadov a obalov
Provízie obchodným zástupcom
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu

150 000

iné
Spolu

0

150 000

150 000
150 000
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Záväzky
v tisíc Sk

Výška k 31.12. bežného
účtovného obdobia

Výška k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky - podľa doby splatnosti
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

3 948 943

4 315 839

8 045

65 236

3 956 988

4 381 075

Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov

50 692
8 045

14 544

8 045

65 236

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Bankové úvery
v tisíc Sk

Druh bankového úveru podľa splatnosti (krátkodobý, dlhodobý)

Charakter bankového
úveru

Mena

Úroková sadzba v %

Výška k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Výška k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Dátum splatnosti

Spolu

0

0

Prijaté návratné finančné výpomoci
v tisíc Sk

Poskytovateľ návratnej výpomoci

Spolu

Druh
návratnej výpomoci

Účel použitia

Dátum splatnosti

Výška k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Výška k 31.12. bežného
účtovného obdobia

0

0
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Vydané dlhopisy (Riadky súvahy 150 a 175)
v tisíc Sk

Druh cenného papiera

Mena

Úroková sadzba v %

Výška k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Výška k 31.12. bežného
účtovného obdobia

Dátum splatnosti

Spolu

0

0

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Pohľadávka účet 351)
v tisíc Sk

Popis zostatku

Stav pohľadávky k 31.12.
bezprostredne
V bežnom účtovnom období
predchádzajúceho
prijaté odvody príjmov min.
účtovného obdobia
účt období

Spolu

0

0

Odvody príjmov
bežného účtovného
obdobia zaúčtované
do výnosov

Uhradené odvody príjmov
bežného účtovného
obdobia

0

Stav pohľadávky k
31.12. bežného
účtovného obdobia

0

0

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Záväzok účet 351)
v tisíc Sk

Popis zostatku

Stav záväzku k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Spolu

V bežnom účtovnom období
uhradené odvody príjmov
min. účt období

0

0

Odvody príjmov roku
bežného účtovného Uhradené odvody príjmov
obdobia zaúčtované
bežného účtovného
do nákladov
obdobia

0

Stav záväzku k
31.12. bežného
účtovného obdobia

0

0

Zúčtovanie prijatých transferov
v tisíc Sk

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy (riadky súvahy 134 až 139)

Zúčtovanie transferu štátneho rozpočtu

Spolu

Stav záväzku k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Druh (bežný, kapitálový)

Príjem bežného /
kapitálového transferu

1 280 179 kapitalovy

1 280 179

Zúčtovanie do výnosov
bežného účtovného
obdobia

Zúčtovanie do
výnosov budúcich
období (384)

Stav záväzku k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

189 543

0

189 543

1 090 636

0

1 090 636
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Zúčtovanie poskytnutých transferov
v tisíc Sk

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy (riadky súvahy 042 až 047)

Stav pohľadávky k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Spolu

Zúčtovanie transferu
poskytnutého v
minulých účtovných
obdobiach do
nákladov bežného
účtovného obdobia

Zúčtovanie transferu
poskytnutého v bežnom
účtovnom období do
Poskytnutie bežného /
nákladov bežného
kapitálového transferu
účtovného obdobia

Druh (bežný, kapitálový)

0

0

0

0

Stav pohľadávky k
31.12. bežného
účtovného obdobia

0

Príjmy bežného rozpočtu
v tisíc Sk

Názov

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

46

tovary a služby

18 700 000

18 700 000

18 993 427

46

úroky

300

300

102

46

náhradné plnenie

15 000

15 000

31 102

Zdroj

Spolu

18 715 300

18 715 300

19 024 631

Výdavky bežného rozpočtu

Zdroj

Názov výdavku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

07B0104

46

Mzdy

8 000 000

8 000 000

6 929 765

07B0104

46

Odvody

3 060 000

3 060 000

3 808 656

07B0104

46

energie, vodné

205 000

205 000

173 575

07B0104

46

služby ostatné

7 450 300

7 450 300

7 749 834

Program

Spolu

18 715 300

18 715 300

18 661 830

Príjmy kapitálového rozpočtu

Zdroj

Spolu

Názov

Schválený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Upravený rozpočet

0

0

0
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Výdavky kapitálového rozpočtu

Program

Spolu

Zdroj

Názov výdavku

Schválený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Upravený rozpočet

0

0

0
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Vzorová tabuľka č. 2
k článku V. prílohy č. 3 k opatreniu MF/25755/2007-31
Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo
účtu

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo riadku

b

a
601

Tržby za vlastné výrobky

c
001

602

Tržby z predaja služieb

002

604

Tržby za tovar

003

504

Predaný tovar
Tržby celkom

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1

2

18847426

17807110

004
(001+002+003-004)

005

18847426

17807110

501

Spotreba materiálu

006

2 421 554

1 381 773

502

Spotreba energie

007

205 098

202 083

503

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

008

511

Opravy a udržiavanie

009

1 444 795

533 513

512

Cestovné

010

3 175

2 106

513
518
521

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady

011
012
013

1 090
2 416 236
8 125 255

2 094
1 544 711
6 942 561

524

Zákonné sociálne poistenie

014

2 800 289

2 406 205

525

Ostatné sociálne poistenie

015

527

Zákonné sociálne náklady

016

325 141

373 085

528

Ostatné sociálne náklady

017

531

Daň z motorových vozidiel

018

532

Daň z nehnuteľností

019

538

Ostatné dane a popolatky
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Výrobné náklady celkom (r. 006 až r. 021)

020

551

3 108
6 747

6 747

021

1 423 123

3 821 007

022

19 172 503

17 218 993

