Textová časť poznámok

Poznámky k 31.12.2013

Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Sídlo účtovnej jednotky

Ul. Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava

Dátum založenia/zriadenia

01.09.1995

Spôsob založenia/zriadenia

Zriaďovacia listina – príspevková organizácia

Názov zriaďovateľa

MDVRR SR
Námestie Slobody 6

Sídlo zriaďovateľa
810 05 Bratislava
IČO

35653001

DIČ

2021116889

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Marketing a propagácia CR krajiny
x

riadna

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
mimoriadna

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej
jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Ing. Marta Kučerová – generálna riaditeľka

Zástupca štatutárneho orgánu /meno
a priezvisko/

JUDr. Peter Horváth

Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia

82

Organizačné členenie účtovnej jednotky

Sídlo BA, pobočka BA, 9 regionálnych.
zastúpení, 6 zahraničných zastúpení

Účtovná závierka SACR za rok 2013 je zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti. Účtovná jednotka nezmenila účtovné
metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok - tabuľka č. 1
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa aj náklady
súvisiace s obstaraním – dopravné, montáž.
K 31.12.2013 vykazujeme prírastky na účte 013 Softvér vo výške 2 238 383,99 € , na účte
022 NUTIS stroje, prístroje a zariadenia vo výške 253 678,52 €. Ide o nezaradený dlhodobý
nehmotný a hmotný majetok, ktorý bol financovaný z prostriedkov EU a ŠR v rámci opatrenia
2.3 a v roku 2007 spustený do prevádzky ale účtovne nezaradený. V roku 2013 sme ho
zaradili do užívania so 100% oprávkami a opravili sme účty 041 a 042. Ostatné prírastky na
majetkových účtoch sú nákupy softvéru, počítačov, osobného automobilu, nakúpených
a zaradených v roku 2013. Na účte 052 sme účtovali zaplatenú zálohu na nákup osobného
automobilu, ktorý zaradíme do užívania v roku 2014.

Pohľadávky podľa doby splatnosti – tabuľka č. 4
K 31. 12. 2013 boli evidované pohľadávky SACR vo výške 70 808,76 €. Z celkovej sumy
pohľadávok boli odberatelia vo výške 45 271,68 €, z toho do lehoty splatnosti 25 537,08 €,
po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok 43 080,18 €. Pohľadávky vo výške 23 802,64 € sú
predmetom súdneho sporu so spoločnosťou ESTATE &EVENTS, ostatné pohľadávky po
lehote splatnosti sú vymáhané právnou cestou.

Počiatočný stav
k 1.1.2013

Prírastky

Úbytky

Konečný stav
k 31.12.2013

70 301,19

405 042,32

404 534,75

70 808,76

Odberatelia (311)

45 353,18

94 371,95

94 453,45

45 271,68

Poskytnuté preddavky (314)

8 106,00

159 363,51

166 898,92

570,59

Ostatné pohľadávky (315)
Pohľadávky voči
zamestnancom (335)

13 042,97

26 395,37

18 439,72

20 998,62

3 799,04

124 911,49

124 742,66

3 967,87

Pohľadávky spolu
z toho:

Vlastné imanie a výsledok hospodárenia - tabuľka č. 5
Na účte vlastného imania sme mali k 1.1.2013 stav 9 342 380,74 € prírastky 2 492 062,51 €,
úbytky 11 690 068,56 € presun HV za rok 2012 - 78 392,91 €. Prírastky a úbytky na účte
428 sme účtovali v dôsledku opravy chýb minulých rokov a to na účtoch 358 Zúčtovanie

transferov zo ŠR iným subjektom vo výške 6 705 943,54 a opravy zaradenia a 100 %
oprávky v súvislosti so zaradením softvéru NUTIS a stroje, prístroje a zariadenia NUTIS.

Rezervy zákonné krátkodobé – tabuľka č. 7
SACR tvorila zákonné krátkodobé rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku za rok 2013
vrátane odvodov.

Záväzky podľa doby splatnosti – tabuľka č. 8
K 31.12. 2013 boli evidované záväzky SACR vo výške 3 740 095,57 €, z toho záväzky
do lehoty splatnosti 225 784,70 €, po lehote splatnosti do 360 dní 343 591,15 €, po lehote
splatnosti dlhšej ako 1 rok vo výške 3 170 719,72 €, z toho záväzky voči spoločnosti
ESTATE & EVENTS, ktoré sú predmetom prebiehajúceho súdneho sporu, sú vo výške
3 071 142,49 €.
Počiatočný
stav
k
1.1.2013
Záväzky spolu
z toho:
Záväzky zo sociálneho fondu
(952
Dodávatelia (321)
Prijaté preddavky (324)

Prírastky

Konečný stav
k 31.12.2013

Úbytky

3 699 559,86

10 129 090,21

10 088 553,50

3 740 095,57

2 191,75

12 972,06

12 601,00

2 562,81

3 479 098,22

5 412 343,38

5 387 620,94

3 503 819,66

1 197,00

210 600,00

211 797,00

0,00

Zamestnanci (331)
Zúčt.s ištit.soc.zab.a
zdrav.poist. (336)

0,00

1 777 920,97

1 777 920,97

0,00

59 009,48

822 998,62

822 713,15

59 294,95

Ostatné priame dane (342)

19 009,79

242 811,55

244 110,85

17 710,49

101 855,07

1 312 154,23

1 320 907,51

93 101,79

27 459,26

0,00

0,00

27 459,26

9 739,29

337 289,40

310 882,08

36 146,61

Ostatné záväzky (325)
Inné záväzky (379)
Daň z pridanej hodnoty (343)

Tržby a výrobné náklady – tabuľka č. 10
Činnosť SACR v roku 2013 bola financovaná okrem transferu na rok 2013 aj z prostriedkov
refundácií Opatrenia 3.2 OP KaHR, vlastných príjmov, refundovaných prostriedkov
Technickej pomoci, zálohovej platby Technickej pomoci (mzdy zamestnancov Štrukturálnych
fondov) a zálohovej platby Opatrenia 3.2 OP KaHR. Celkové náklady na činnosť vrátane
realizovaných aktivít Opatrenia 3.2 OP KaHR boli v nasledovnej štruktúre.
spotrebované nákupy a energie

732 125,48 €

V oblasti spotrebovaných nákupov boli v hodnotenom období čerpané zdroje len na
nevyhnutné vybavenie pracovísk všeobecným a pomocným materiálom 17 546,22 €
odbornou literatúrou, knihami a časopismi 3 357,65 €, kancelárskymi potrebami 22 170,92 €,

propagačným materiálom 622 889,58 €, PHM 20 345,14 €, DHM a vybavením sledovaným v
operatívnej evidencii 45 303,38 €, čistiacimi prostriedkami 330,85 €, tlačivami 168,00 €, CD,
DVD a filmovým materiálom 13,74 €.
- opravy a údržba
22 411,66 čerpané len na bežné opravy a údržbu služobných
osobných automobilov 15 260,31 €, kopírovacích strojov a ostatnej techniky 7 151,35 €.
- cestovné

165 298,74 €

z toho: domáce pracovné cesty 15 978,06 €, zahraničné pracovné cesty 104 132,79 €,
letenky 34 932,58 €, cestovné – letiskové poplatky 10 255,31 €. V hodnotenom období
pracovníci Slovenskej agentúry pre cestovný ruch zastupovali SACR na 20 medzinárodných
výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. Okrem toho pracovníci SACR zrealizovali 67
tematických prezentácií doma a v zahraničí.
- náklady na reprezentačné – 4 721,03 €
boli čerpané len v nevyhnutnom rozsahu pri pracovných rokovaniach vo výške 3 345,75 € a
pri zabezpečovaní tlačových konferencií na medzinárodných veľtrhoch a workshopoch
cestovného ruchu, infocestách vo výške 1 375,28 €.
- ostatné služby

4 493 189,09 €

z toho: reklama a inzercia 389 583,11 €, prenájom a ostatné služby z nájomného 388 583,13
€, výstavy, workshopy a prezentácie 2 268 756,65 €, tlač propagačných materiálov 3 450,00
€, spolupráca krajín V4 3 528,10 €, skladovanie materiálu 2 657,81 €, výkony spojov
72 292,83 €, služby INTERNET 23 272,75 €, preklady a korektúry 6 128,50 €, pracovnopropagačné pobyty zahraničných novinárov a touroperátorov 131 847,85 €, parkovné 956,87
€, aktualizácia a údržba softvéru 7 931,41 €, prepravné 5 448,63 €, mediálne kampane
837 663,71 €, právne služby 14 400,00 €, služby verejného obstarávania 23 637,00 €,
monitoring 6 546,08 €, poplatky televízia rozhlas 1 975,00 €, zmluvné zastúpenia 37 691,00
€, DHIM 13 457,97 €, WEB SACR 105,30 €, spracovanie miezd 6 211,30 €, služby NUTIS
152 347,32 €, služby IT 30 011,10 €, výroba spotov, CD, DVD filmov 36 242,40 €,
medzinárodné konferencie 2 957,80 €, tvorba a úprava textov 11 368,10 €, grafické služby
6 000,00 €, poradenské služby 3 528,00 €. Ostatné služby 15 977,47 € boli financované len
v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie činnosti agentúry.
-

osobné náklady

2 431 718,23 €

Osobné náklady boli účtované v roku 2013 v celkovej výške 2 431 718,23 €. Financovanie
uvedených nákladov bolo realizované aj z vlastných príjmov a z Opatrenia 4.1 – Technická
asistencia. K 31. 12. 2013 vykazuje SACR priemerný evidenčný počet zamestnancov
prepočítaný – 86,81 osôb, evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu sledovaného
obdobia 82 osôb, z toho 6 osôb pôsobí v zahraničných zastúpeniach. Zároveň SACR
vykazuje 11 osôb mimo evidenčného stavu – materská dovolenka.

Osobné náklady (52.) v €

2 431 718,23

z toho:

1 684 945,54

mzdové
na zákl. doh. mimoprac.
náklady na sociálne poistenie
zákonné soc. náklady

58 283,01
598 937,06
89 552,62

-

odpisy 63 251,10 €
Odpisy boli vyčíslené v zmysle platných právnych noriem.

Výnosy z hlavnej činnosti (bez prev. dotácií) – 112 244,53 €
V príjmovej oblasti vykazuje SACR tržby z predaja služieb – príspevky spoluvystavovateľov
za účasť na zahraničných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu vo výške 94 371,95 €,
tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku 60,00 €, kurzové zisky 301,72 €, iné
ostatné výnosy (SCB) vo výške 7 990,94 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 9 518,29
€ a úroky 1,63 €.

Príjmy rozpočtu – tabuľka č. 13
Príjmy celkom 11 413 937,75 € , z toho:
-

3 742 978,00 €
1 712 971,06 €
výstavách
5 064 334,06 €
893 654,63 €

zo štátneho rozpočtu / zdroj 111/
z predaja služieb a refundácií / zdroj 45/ za spoluúčasť na
granty a transfery 85% EU / zdroj 11S1/
granty a transfery 15% ŠR / zdroj 11S2/

V súlade s rozpisom záväzných úloh a limitov štátneho rozpočtu v rezorte MDVaRR SR
pre rok 2013, bol SACR stanovený bežný transfer na činnosť organizácie v súlade
s Kontraktom o financovaní SACR na rok 2013 a súvisiacich dodatkov vo výške 3 742 978 €
a kapitálový transfer pre rok 2013 nebol stanovený.
Výdavky rozpočtu – tabuľka č. 14

Čerpanie podľa rozpočtových katagórií za všetky zdroje
ŠR
111
610
620
630
640
600

1 323 730,00
462 644,00
1 577 604,00
9 000,00
3 372 978,00

Vlastné zdroje
45

3 372 978,00

SPOLU

17 997,19
24 252,15
743 542,81
16 481,32
802 273,47

343 461,85
125 861,64
5 268 618,66
492,85
5 738 435,00

1 685 189,04
612 757,79
7 589 765,47
25 974,17
9 913 686,47

33 709,50

51 880,00

85 589,50

835 982,97

5 790 315,00

9 999 275,97

710
SPOLU

Iné zdroje spolu

SACR k 31.12. 2013 čerpala v kategórii:
-

610, na platy, osobné príplatky, ostatné príplatky a odmeny, finančné prostriedky vo
výške 1 685 189,04 €, z toho zo ŠR 1 323 730,00 €, z vlastných príjmov 17 997,19 €,
zo zdroja Technickej asistencie na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania zamestnancov štrukturálnych fondov 343 461,85 €.

-

620, na poistné do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevky do DDP,
finančné prostriedky vo výške 612 757,79 €, z toho zo ŠR 462 644,00 €
z vlastných príjmov 24 252,15 €, zo zdroja Technickej asistencie na poistné
a príspevok do poisťovní zamestnancov štrukturálnych fondov 125 861,64 €.

-

630, na tovary a služby, finančné prostriedky vo výške 7 589 765,47 €, z toho zo ŠR
1 577 604,00 €, nevyčerpané prostriedky 370 000,- € boli presunuté do roku 2014
a vyčerpané do 31.3. 2014 v plnej výške, z vlastných prostriedkov 743 542,81 €,
5 268 618,66 € z Technickej asistencie a Opatrenia 3.2. Výdavky v tejto skupine
tvoria: cestovné na zahraničné a domáce služobné cesty, výdavky za energie, vodné,
stočné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, spotrebované nákupy strojov,
výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, kníh, časopisov,
nákladov na reprezentačné, PHM, údržby a opravy, nájomné, školenia, konferencie,
propagáciu a reklamu, všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy,
poplatky, stravovanie, poistné, prídely do SF, odmeny zamestnancov mimo
pracovného pomeru, manká a škody, pokuty a penále, reprezentačné výdavky. V
rámci čerpania rozpočtovej kategória 630 - Tovary a služby zo zdroja 111 boli
čerpané aj neoprávnené výdavky v rámci Opatrenia 3.2.

-

640, na odstupné a vyplatené nemocenské dávky,boli použité finančné prostriedky
vo výške 25 974,17,- €,

-

700 v roku 2013 nebol stanovený kapitálový transfer pre SACR, ale z roku 2012 bol
presunutý nevyčerpaný kapitálový transfer vo výške 40 000,- € /131 C/. Tieto
finančné prostriedky boli v roku 2013 použité na nákup automobilu /SOV/ v plnej
výške. Kapitálové prostriedky presunuté z roku 2011 vo výške 11 890,80 € /131B/ boli
v roku 2013 použité na nákup softvéru v celkovej sume 11 880,- €. Nevyčerpané
zdroje z kapitálového transferu /131B/ vo výške 10,80 € budú vrátené do ŠR. Na
základe žiadosti o presun vlastných prevádzkových prostriedkov zdroj 45 na
kapitálové prostriedky bola presunutá z plánovanej výšky 66 388,- € čiastka
33 709,50 na nákup výpočtovej techniky a preddavku na osobný automobil.
Finančné operácie – tabuľka č. 15
Zostatok prostriedkov finančných aktív je prevod zostatku z predchádzajúcich rokov
cez položku 453.

