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A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Meno a sídlo neziskovej organizácie:
Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o.
Agency for Support of Procurement Innovations, n.o.
Ovručská 15
040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Založená: 18.12.2014
Nezisková organizácia je zapísaná v Registri neziskových organizácií, ktorú zabezpečuje Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Bratislava.
b) Hlavné činnosti:
 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 výskum a vývoj v oblasti spoločenských, prírodných a technických vied,
 prenos poznatkov a technológií do praxe,
 vzdelávacia činnosť, organizácia školení, konferencií a prednášok,
 získavanie dotácií, grantov a sponzorských príspevkov za účelom spolufinancovania organizácie a jej
aktivít,
 spolupráca s organizáciami s podobnými aktivitami a cieľmi.
c)

Priemerný počet zamestnancov
K 31.12.2015 nemá organizácia žiadnych zamestnancov.

d) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Zakladateľ: Ing. František Janke, PhD., Ovručská 15, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov
Riaditeľ: Ing. František Janke, PhD., Ovručská 15, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov
B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v zmysle
platných právnych predpisov pre vedenie účtovníctva.
b) Informácie o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód
V spoločnosti neboli vykonané žiadne zmeny v účtovných zásadách a metódach v účtovnom roku 2015.
c)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
1. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
2. Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje reálnou hodnotou.
3. Zásoby obstarané kúpou
Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou.
4. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
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5. Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
6. Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok (peňažné prostriedky a ceniny) sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich
hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
7. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
8. Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo
strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou
hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma
záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
9. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
10. Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a odložená daň z príjmov
Odložená daň z príjmov sa vzťahuje na:
a. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázaných
v súvahe a ich daňovou základňou,
b. možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti
c. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
11. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EUR kurzom ECB a ak ide o cudziu
menu, ktorej kurz ECB nevyhlasuje, použije sa kurz vyhlásený NBS určený v kurzovom lístku Národnej banky
Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje a účtuje sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
d) Odpisový plán dlhodobého majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku
do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400
EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa
odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.
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INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE

a) Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok
Účtovná jednotka nevlastní dlhodobo hmotný, nehmotný ani finančný majetok.
b) Opravné položky k zásobám
Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám.
c)

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Účtovná jednotka netvorila v tomto účtovnom období opravnú položku k pohľadávkam.

d) Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku
Tabuľka 1: Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
e)

0
0
0

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
0
0
0

Informácia o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Tabuľka 2: Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
bežného účtovného
(+)
(-)
(+, -)
bežného
obdobia
účtovného
obdobia
Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie
v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo
zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
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Výsledok
hospodárenia za
účtovné obdobie

0

0

0

Spolu

0

0

0

f)

Významné položky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka 3:Informácie k čl. III. o krátkodobom finančnom majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica, ceniny

0

0

Bežné bankové účty

0

0

Bankové účty termínované

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

0

0

Názov položky

g) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Tabuľka 4: Informácie k čl. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

-

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
-

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

-

-

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

-

-

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

-

-

Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

h) Rozdelenie účtovného zisku
Účtovná jednotka v minulom roku nevytvorila žiaden zisk alebo stratu.
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Rezervy

Tabuľka 5: Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Rezerva na účtovnú
závierku
Jednotlivé druhy
dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy
spolu
Jednotlivé druhy
krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy
spolu

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
0

Rezervy spolu

j)

Tvorba
rezerv

Použitie
rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Zrušenie
alebo zníženie
rezerv

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

Veková štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Tabuľka 6: Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

0

0

0

0

0

0

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so
zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky
spolu

k) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
Účtovnej jednotke neúčtovala o časovom rozlíšení výnosov budúcich období.
l)

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.
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D. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT
a) Tržby za vlastné výkony a tovar
Účtovná jednotka neúčtovala v roku 2015 o tržbách za vlastné výkony a tovar.
Tabuľka 7: Informácie k čl. IV o tržbách
Tržby
Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

0

0

Spolu

b) Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov
Účtovná jednotka o prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov
neúčtovala.
c)

Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov
Účtovná jednotka o nákladoch v roku 2015 neúčtovala.

d) Informácie o daniach z príjmov
Účtovná jednotka za rok 2015 o daniach z príjmov neúčtovala.
E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Prípad sa nevyskytol.
F. ĎALŠIE INFORMÁCIE
a) Podmienené záväzky - spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe.
b) Podmienený majetok - spoločnosť nemá podmienený majetok, ktorý sa nesleduje v bežnom účtovníctve a
neuvádza sa v súvahe.
c) Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa
zostavenia účtovnej závierky - po 31. decembri 2015 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
V Košiciach, 29.03.2016
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