Poznámky k individuálnej účtovnej závierke
Poznámky k 31. 12. 2015
Textová časť
Čl. I

1.

Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
DIČ
Dátum založenia/zriadenia
Spôsob založenia/zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
Právny dôvod na zostavenie
účtovnej závierky
Súčasť konsolidovaného celku

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
30810787
2021105724
15.12.1992
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 923
z 8.12.1992
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, Bratislava
Riadna účtovná závierka
Áno, konsolidovaný celok MF SR

2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) je ústredným
orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Vykonáva
štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových
výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.
Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí
ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike (iné strediská
zriadené úradom). Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva,
ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej
výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca
Funkcia štatutárneho zástupcu
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov
Počet zamestnancov k 31. 12. 2015

Mgr. Ľuboš Knoth
Predseda
137,8
13
137
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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 predpokladu nepretržitého pokračovania
účtovnej jednotky vo svojej činnosti

2.

Áno
Nie

X

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy a účtovné zásady oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

Áno
Nie

X

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)

4.

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke sú dopravné náklady a
náklady na montáž. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky, školenia, kurzové rozdiely.
Dlhodobý majetok získaný darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za
ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke sú dopravné náklady. O zásobách sa účtuje
spôsobom A. Ocenenie úbytku zásob rovnakého druhu sa účtuje cenou zistenou váženým
aritmetickým priemerom.
Zásoby získané darovaním sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Časové rozlíšenie aktívne
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.
Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.
Sú to záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady
opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát.
Časové rozlíšenie pasívne
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisované metódy pri stanovení účtovných odpisov
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 od mesiaca jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa účtujú podľa
odpisového plánu. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania sa
posudzuje individuálne a jej rozsah je stanovený pre jednotlivé odpisové skupiny takto:
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Odpisová
skupina
1
2
3
4
5
6

Doba odpisovania
v rokoch
4-8
6-12
8-16
12-20
20-30
40

Zaradenie majetku do odpisových skupín je podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb
uvedených v prílohe č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Drobný nehmotný majetok v hodnote 2 400,00 € a nižšej sa účtuje pri obstaraní do nákladov.
Drobný hmotný majetok v hodnote 1 700,00 € a nižšej sa účtuje ako zásoby.
5.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Pri dočasnom znížení hodnoty majetku sa účtujú opravné položky, ktoré sa tvoria na základe
zásady opatrnosti. Účtovná jednotka v roku 2015 nevytvárala opravné položky k dlhodobému
majetku, zásobám ani pohľadávkam.

6.

Zásady pre vykazovanie transferov
Bežné a kapitálové transfery sa účtujú v súlade s § 19 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje
obstarávacou cenou. Úrad účtoval o transferoch poskytnutých zo štátneho rozpočtu len na účte
353.

7.

Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro
Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
- v deň predchádzajúci dňu uskutočnenie účtovného prípadu
- v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro sa používa kurz, za ktorý bola táto
cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa
používa na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. Neobežný majetok
I.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku je uvedený v tabuľke č. 1 tabuľkovej časti poznámok.
b) Účtovná jednotka poisťuje všetky služobné motorové vozidlá prostredníctvom povinného
zákonného poistenia a niektoré vozidlá aj prostredníctvom havarijného poistenia. Ostatný
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c)
d)

e)
f)

dlhodobý hmotný aj nehmotný majetok účtovná jednotka na základe uznesenia vlády SR č.
171/2011 z 09.03.2011 nepoisťuje.
Na dlhodobý majetok nie je zriadené záložné právo a nie je obmedzenie práva nakladať
s dlhodobým majetkom.
ÚPV SR má v správe dlhodobý majetok v hodnote brutto 10 663 119,77 €, z čoho podstatnú
časť tvorí budova v hodnote 3 644 080,17 €. Zostatková cena dlhodobého majetku v správe
ÚPV SR je 4 870 867,38 €.
Hodnota cudzieho majetku vrátane CO materiálu vedeného na podsúvahových účtoch je
14 333,16 €.
K dlhodobému majetku neboli vytvorené opravné položky.

II. Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok nie je evidovaný.
III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Účtovná jednotka nemá majetkové podiely v iných spoločnostiach.
B. Obežný majetok
I.

Zásoby
a) Účtovná jednotka evidovala na účte Materiál na sklade zásoby vo výške 18 469,77 €.
K 31. 12. 2015 eviduje účtovná jednotka zásoby vo výške 21 212,62 €. K 31. 12. 2014
evidovala účtovná jednotka zásoby vo výške 13 207,95 €. Účtovná jednotka v roku 2015
nevytvárala opravné položky k zásobám.
b) Nie je zriadené záložná právo k zásobám.
c) Účtovná jednotka zásoby na základe uznesenia vlády SR č. 171/2011 z 09.03.2011
nepoisťuje.

II. Pohľadávky
a) K 31. 12. 2015 boli celkové pohľadávky vo výške 5 709,12 €, pričom ani jednu
z evidovaných pohľadávok nepovažujeme za významnú.
b) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam je uvedený v tabuľke č. 3 tabuľkovej časti
poznámok.
c) Pohľadávky – podľa doby splatnosti sú uvedené v tabuľke č. 4 tabuľkovej časti
poznámok.
d) Pohľadávky – podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v tabuľke č. 4 tabuľkovej
časti poznámok.
e) Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom.
f) Nie je obmedzené právo nakladať s pohľadávkami.
III.

Finančný majetok
a) Krátkodobý finančný majetok v účtovnej jednotke je tvorený z bankových účtov
vedených v Štátnej pokladnici (zostatok k 31. 12. 2015 činil 1 134 840,38 €).
Najvýznamnejším zostatkom na bankových účtoch sú mzdy a odvody za mesiac
december uložené na depozitnom účte a udržiavacie poplatky za patenty za 4. štvrťrok
2015, ktoré boli vo výške 571 841,87 €, a ktoré boli odvedené na príjmy v roku 2016.
b) Na finančný majetok nie je založené záložné právo.

IV.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Nie je evidovaný tento druh majetku.

4

V.

Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy
Opis položky

Náklady budúcich období
z toho:
Udržiavanie softvéru
Príjmy budúcich období:
z toho:
Rešeršné služby

Riadok
súvahy
111

Hodnota
k 31.12.2014
15 619,26

Prírastky
+
30 977,73

Úbytky
15 563,76

Hodnota
k 31.12.2015
31 033,23

113

10 015,12
3 873,30

20 802,32
2 799,93

10 015,12
3 873,30

20 802,32
2 799,93

3 856,00

2 320,00

3 856,00

2 320,00

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A

Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania je uvedený v tabuľke č. 5 tabuľkovej časti poznámok.
ÚPV SR dosiahol v roku 2015 záporný hospodársky výsledok vo výške 861 600,95 €. Zostatok
účtu 428 k 31. 12. 2015 činil 324 891,67 €. V priebehu roka účtovná jednotka účtovala nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2014 vo výške 748 469,87 €.

B

Záväzky

I.

Rezervy
Účtovná jednotka v roku 2015 neúčtovala o zákonných rezervách (pozri tabuľku č. 6 v tabuľkovej
časti poznámok). Stav a vývoj krátkodobých rezerv je uvedený v tabuľke č. 7 tabuľkovej časti
poznámok. Účtovná jednotka v roku 2015 vytvorila dlhodobé rezervy na prebiehajúce a hroziace
súdne spory a krátkodobé rezervy na odchodné a životné jubileá a na nevyfakturované dodávky.

II. Záväzky podľa doby splatnosti
Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti ako aj opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
je uvedená v tabuľke č. 8 tabuľkovej časti poznámok.
III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci
Účtovná jednotka neeviduje žiadne bankové úvery ani finančné výpomoci.
IV. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek
súvahy.
Opis položky
Výnosy budúcich období

Riadok
súvahy
182

Hodnota
k 31.12.2014
88 888,69
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Prírastky
+
7 697,50

Úbytky
25 826,20

Hodnota
k 31.12.2015
70 759,99

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
I.

Výnosy

Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar
Ostatné výnosy
Zúčtovanie rezerv a o.p.

Finančné výnosy
Výnosy z transferov

Popis (číslo účtu a názov)
601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
663 – Kurzové zisky
668 – Ostatné finančné výnosy
681 – Výnosy z bežných transferov
682 – Výnosy z kapitálových transferov
688 – Výnosy z KT od ostatných subjektov VS

Hodnota v €
2 153,36
46 923,96
2 181 111,21
11 731,38
164,10
1,14
0,04
2 898 399,86
221 012,52
25 826,20

Najväčšou položkou výnosov sú výnosy z bežných transferov zo ŠR. Táto položka sa skladá z týchto
rozpočtových štruktúr:
111 081 - prostriedky štátneho rozpočtu – podpora priemyselného vlastníctva vo výške 2 867 763,13 €,
111 0970B - platba členského príspevku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva vo výške
131 000,00 €,
111 0D40E – SK PRES 2015 vo výške 59 694,17 €,
0A90M - použitie prostriedkov z EÚ z operačného programu Elektronizácia VS a rozvoj
elektronických služieb vo výške 11 139,84 €.
II. Náklady
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

Ostatné náklady

Dane a poplatky

Odpisy, rezervy a opravné
položky
Finančné náklady

Popis (číslo účtu a názov)
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
532 – Daň z nehnuteľností
538 – Ostatné dane a poplatky
546 – Odpis pohľadávky
551 – Odpisy DNM a DHM
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
563 – Kurzové straty
568 – Ostatné finančné náklady
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Hodnota v €
85 245,84
45 393,13
30 855,26
25 303,95
6 078,48
182 710,34
1 572 568,01
561 889,19
30 606,84
111 220,97
3 561,80
9 735,37
121 170,75
164,10
246 838,72
71 940,94
17 672,70
3 573,41

Druh nákladov

Popis (číslo účtu a názov)
588 – Náklady z odvodu príjmov
589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov

Hodnota v €
3 113 996,11
8 398,81

V súvislosti s realizáciu projektov z EÚ, vznikli účtovnej jednotke tieto náklady. Náklady v celkovej
výške 11 139,84 € sa týkali programovej štruktúry 0A90M, zdrojov 11S1, 11S2, 11S3, 13S1, 13S2,
13S3. Predstavujú čerpanie výdavkov z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu Elektronizácia
VS a rozvoj elektronických služieb.
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Druh položky
Majetok CO
Cudzí majetok v užívaní ÚPV SR
Neuhradené odberateľské faktúry
Príjmové pokladničné doklady
Spolu

Účet
772
773
774
775
X

Hodnota v €
1 216,90
13 116,26
164,10
14,90
14 512,16

Najvýznamnejšiu položku na podsúvahových účtoch tvorí cudzí majetok v užívaní ÚPV SR, ktorým
je zariadenie videokonferenčnej miestnosti.
Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

I.

Iné aktíva a iné pasíva
Medzinárodná organizácia duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve je zmluvne
povinná zaslať do konca apríla 2016 peňažné prostriedky za medzinárodné ochranné známky za
obdobie roka 2015. Peňažné prostriedky za rok 2015 už boli zaslané zo Ženevy na účet ÚPV SR
vo výške 748 369,20 €. Prijatá suma sa účtuje na účet 428.

II. Ostatné finančné povinnosti
Úrad nemá ostatné finančné povinnosti.
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
V priebehu účtovného obdobia 2015 nevznikli žiadne obchodné vzťahy medzi účtovnou jednotkou a
spriaznenými osobami.
ČI. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
a) Príjmy bežného rozpočtu
Prehľad príjmov je uvedený v tabuľke č. 12 tabuľkovej časti poznámok.
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b) Príjmy kapitálového rozpočtu
Prehľad príjmov je uvedený v tabuľke č. 12 tabuľkovej časti poznámok.
c) Výdavky bežného rozpočtu
Prehľad výdavkov je uvedený v tabuľke č. 13 tabuľkovej časti poznámok.
Účtovná jednotka okrem bežných výdavkov zo Štátneho rozpočtu zdroj 111 vykazuje aj
bežné výdavky, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ. ÚPV SR získal nenávratný finančný
príspevok na projekt Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb (0A90M). Z programu bolo v roku 2015 čerpané nasledovne:
Program

Zdroje rozpočtu
610

Čerpanie v kategórii v €
620
630

0A90M
z toho:
11S1
11S2
11S3
13S1
13S2
13S3

2 372,08
418,57
359,09

Spolu

3 149,74

823,01
145,24
124,57

1 092,82

289 303,33
51 053,49
43 793,11
384 149,93

d) Výdavky kapitálového rozpočtu
Prehľad výdavkov je uvedený v tabuľke č. 13 tabuľkovej časti poznámok.
Účtovná jednotka okrem kapitálových výdavkov zo Štátneho rozpočtu zdroj 111 vykazuje aj
kapitálové výdavky, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ. ÚPV SR získal nenávratný
finančný príspevok na projekt Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb.
Z programu bolo v roku 2015 čerpané nasledovne:
Program

Zdroje rozpočtu

Čerpanie v kategórii v €
710

0A90M
z toho:
13S1
13S2
13S3

309 978,01
54 702,00
46 922,71
411 602,72

Spolu

ČI. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31.12.2015 nenastali žiadne také skutočnosti, ktoré by vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v individuálnej účtovnej závierke za rok 2015.
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