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Čl. I
VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.

Názov účtovnej jednotky

Názov a sídlo
Právna forma
Dátum zriadenia
Zakladateľ/Zriaďovateľ účtovnej jednotky
IČO

2.

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Inštitúcia zriadená zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase
a televízii Slovenska
1. januára 2011
zriadená zákonom
47 232 480

Členovia orgánov účtovnej jednotky

Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska v zmysle § 7 zákona č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii
Slovenska sú rada a generálny riaditeľ.
Orgán

Funkcia

Meno

Rada RTVS

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
Generálny riaditeľ

Mgr. Igor Gallo
Mgr. Martin Kákoš
JUDr. David Soukeník
Mgr. Dóra Hushegyiová
Ing. Mgr. Martin Kabát
Mgr. Ildikó Nagy
Mgr. Ľubomír Guman
Mgr. Peter Kubica
MgA. Jozef Chudík
Václav Mika

Generálny riaditeľ

Rada RTVS vykonávala svoju činnosť v zmysle §8 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska
v znení neskorších predpisov.

3.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska upravuje zákon č. 532/2010 Z. z.
o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.
Predmet činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska v zmysle § 5 tohto zákona je:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych
analógových okruhoch až do ukončenia svojho analógového televízneho vysielania na území Slovenskej
republiky,
vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená na
vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických
skupín žijúcich na území Slovenskej republiky; ak Rozhlas a televízia Slovenska vysiela viac ako štyri
rozhlasové programové služby, aspoň štyri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním a ak vysiela len
štyri rozhlasové programové služby, aspoň tri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním,
poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, z ktorých
sú najmenej dve televízne programové služby,
zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia
vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme vo vysielaní každej programovej
služby,
zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií; regionálne
vysielanie každého štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti,
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g)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických
skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a
etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky; na zabezpečenie výroby a vysielania programov
pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje Rozhlas a televízia Slovenska samostatné
organizačné útvary Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie,
zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,
poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností vo vysielaní,
uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického,
kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania,
poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov,
poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné
dôležité oznámenia určené verejnosti,
rozhlasové vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,
zabezpečovanie činnosti archívu Rozhlasu a televízie Slovenska,
zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu,
zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,
zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov,
utváranie siete stálych spravodajcov a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí.

4.

Zamestnanci

h)
i)
j)
k)
l)

1 359
38
-

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 319
38
-

-

-

Bežné
účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

5.

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Podrobné informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky sú uvedené v čl. III
ods. 4 a 5.

Čl. II
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné
výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách. Záporné hodnoty sú uvádzané v poznámkach
s mínusovým znamienkom. Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok
alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát), resp. číslo účtu podľa účtovnej osnovy.

1.

Informácia o pokračovaní činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska

Účtovná závierka pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke
k 31. decembru 2016 bola zostavená ako riadna účtovná závierka za kalendárny rok 2016. Účtovná závierka
bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti účtovnej jednotky a v súlade s účtovnými
predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav
majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu
a výsledok hospodárenia.

2.

Účtovné zásady a metódy a zmena účtovných zásad a metód

Rozhlas a televízia Slovenska uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s opatrením MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené za účelom podnikania, v znení neskorších úprav. Účtovné výkazy a rozsah údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania ustanovuje Opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74, v znení neskorších úprav.
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Pri vedení účtovníctva Rozhlas a televízia Slovenska dodržiava časovú a vecnú súvislosť nákladov a výnosov
s ohľadom na ich vzťah k účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok a s ohľadom na špecifiká činnosti
Rozhlasu a televízie Slovenska ako je uvedené nižšie.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty
a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby
splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. K 31. decembru 2016 spoločnosť vykazuje
pohľadávky krátkodobé a záväzky dlhodobé aj krátkodobé.
Použitie odhadov - zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a
predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív
k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné
výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
Tržby – štruktúru tržieb Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria príjmy z úhrad za služby verejnosti v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania od fyzických osôb a zamestnávateľov, dotácie od štátu, výnosy
z reklamy a tržby z prenájmu nebytových priestorov. Vyberateľom úhrad za služby verejnosti je od 1.1.2013
podľa zákona 340/2012 Z.z. Rozhlas a televízia Slovenska. Príjmy z dotácií od štátu sa účtujú v období,
s ktorým časovo a vecne súvisia.
Príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sa účtujú nasledovne:
−
príjmy z úhrad za služby verejnosti sa účtujú do výnosov v období, kedy boli prijaté,
−
dotácie na kapitálové výdavky sa účtujú do výnosov budúcich období; Po zaradení majetku, na
obstaranie ktorého boli určené, sa vo výške mesačných odpisov tohto majetku zúčtovávajú do výnosov
bežného obdobia;
−
dotácie na výrobu programov vo verejnom záujme sa do výnosov účtujú v období, v ktorom boli dané
programy vyrobené; Výroba programov je naplánovaná na určité obdobie, väčšinou je to bežné
účtovné obdobie, preto sa dotácie rovnako účtujú ako výnosy v tom istom období;
−
ostatné dotácie a transfery sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Náklady na výrobu programov a relácii sú účtované v období, kedy vzniknú, bez ohľadu na účtovné obdobie,
v ktorom je program vysielaný, resp. sa účtujú v období, kedy Rozhlas a televízia Slovenska účtuje výnosy
na ich krytie vo forme poplatkov za služby verejnosti a dotácie od štátu.
Náklady na vysielanie programov zakúpených prostredníctvom licencií sú časovo rozlišované a účtované
v momente odvysielania programu v pomere 60 % z hodnoty licencie po odvysielaní premiéry a 40 % po
odvysielaní reprízy.
Náklady na licencie na športové podujatia (Olympijské hry, majstrovstvá sveta a pod.) nakupované aj
s niekoľko ročným časovým predstihom sú časovo rozlišované a účtované do nákladov do účtovného
obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, t.j. do obdobia, kedy sa športové podujatie uskutoční.
Náklady na licencie na formát sú tiež časovo rozlišované a účtujú sa do nákladov v účtovnom období, kedy
sa relácia na základe tejto licencie vysiela.
Ostatné prevádzkové náklady a výnosy sa účtujú v období, s ktorým vecne a časovo súvisia.
Daň z príjmov – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku so sadzbou 22 %, po úpravách o položky na daňové účely. Rozhlas a televízia Slovenska
nemá povinnosť účtovať o odloženej dani podľa postupov účtovania pre tento typ účtovnej jednotky.
Rozhlas a televízia Slovenska počas účtovného obdobia roka 2016 nezmenila žiadne účtovné zásady
a metódy.

3.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Rozhlas a televízia Slovenska (“RTVS”) oceňuje majetok v zmysle § 24 až 28 zákona o účtovníctve. Pri
obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích nákladov. Ocenenie jednotlivých položiek majetku
a záväzkov RTVS je takéto:
a)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je
cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

b)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – RTVS neobstarala v roku 2016 takýto
majetok.
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c)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – RTVS neobstarala v roku 2016 takýto
majetok.

d)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je
cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

e)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – RTVS neobstarala v roku 2016 takýto
majetok.

f)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – RTVS neobstarala v roku 2016 takýto majetok.

RTVS hospodári s dlhodobým hmotným majetkom, ktorý v minulosti previedol štát na Slovenskú televíziu
a Slovenský rozhlas a s majetkom, ktorý v minulosti tieto inštitúcie a RTVS (od svojho vzniku) obstarali.
RTVS posudzuje možné znehodnotenie majetku na základe využitia majetku a na základe platných zákonov
pre RTVS. RTVS existuje na základe zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení
neskorších predpisov. Na základe tohto zákona štát vyžaduje od RTVS vykonávať svoju činnosť v súlade
s rozsahom činností stanovených týmto zákonom s majetkom, ktorý bol na RTVS prevedený alebo bol
neskôr obstaraný, ako sa uvádza vyššie. Preto v prípade možného znehodnotenia majetku je predpoklad na
základe zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, že štát poskytne podporu, aby sa
zabezpečilo nepretržité fungovanie RTVS.
g)

Dlhodobý finančný majetok – Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je
jeho doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok,
ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podielové
cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné
papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.

h)

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou v tomto zložení: cena, za ktorú sa zásoby
obstarali a náklady súvisiace s obstaraním.

i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady
vynaložené na ich výrobu v zložení priamy materiál, honoráre a výrobná réžia.

j)

Zásoby obstarané iným spôsobom – RTVS v roku 2016 neobstarávala iným spôsobom zásoby.

k)

Pohľadávky - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného
imania – obstarávacou cenou.
Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich hodnota v čase
účtovania a vykazovania.

l)

Krátkodobý finančný majetok – RTVS oceňovala nominálnou hodnotou zníženou o prípadnú opravnú
položku. Pri finančnom majetku sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich
hodnota v čase účtovania a vykazovania.

m) Časové rozlíšenie na strane aktív sa oceňuje očakávanou nominálnou hodnotou.
n)

Záväzky

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.
o)

Časové rozlíšenie na strane pasív sa oceňuje očakávanou nominálnou hodnotou.

p)

Deriváty – RTVS v roku 2016 neevidovala žiadne deriváty.

r)

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – RTVS v roku 2016 neevidovala žiaden majetok a záväzky
zabezpečené derivátmi.

4.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na
odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné.
Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.
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Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:
Druh majetku
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Softvér a oceniteľné práva

5.

Odpisové sadzby (%)
3,4
25; 16,7; 8,4
25
25

Životnosť (roky)
30
4, 6, 12
4
4

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu.
RTVS tvorí resp. má vytvorené opravné položky k:
−
−
−

zásobám,
finančnému majetku,
pohľadávkam, ktoré sú viac ako rok po lehote splatnosti. Opravná položka sa tvorí vo výške 100 %
menovitej hodnoty pohľadávky.

RTVS tvorí rezervy na:
-

overenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie,
nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia,
nevyfakturované dodávky a služby,
na odstupné,
súdne a iné právne spory,
pokuty a penále.
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Čl. III
INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE
1.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok (r. 002 a 009 súvahy)

Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Oceniteľné
práva

Softvér

9 639
-17
5 535
382

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

722
402
237
260

83 541

-382 260

9 723 263
376 371
5 535 237
0

4 469 343

83 541

11 513

4 564 397

8 138 385
615 477
5 535 237

83 541

8 221 926
615 477
5 535 237

3 218 625

83 541

3 302 166

393 773

1 501 337
1 250 718

1 501 337
11 513

1 262 231

Presun na účte 013 – Softvér – predstavuje prírastok nehmotného majetku z dôvodu rozšírenia funkcionality existujúcich softvérov používaných v RTVS – najmä
IS Provys, zákazníckeho informačného systému pre výber úhrad za služby verejnosti a nákup licencií pre páskovú knižnicu QUANTUM a ďalších aplikačných
softvérov využívaných v rôznych oblastiach výroby a vysielania RTVS.
Úbytky na účte 013 – Softvér – sú vyradenia zastaraných nepoužívaných softvérov.
Záporná položka prírastkov účtu 013 predstavuje presun majetku obstaraného v roku 2014, ktorý bol nesprávne zaradený ako softvér, pričom sa jednalo
o hardvér.
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Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

9 657 181

48 745

162 065
10 000

79

9 505 116

48 666

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnut. vecí

Dopravné
prostriedky

098
402
047
887

86 133 031

5 470 349

6 880 360
4 767 929

58 941
255 932

71 895 340

84 020 600

5 667 340

457

51 131 671
2 411 023
522 047

74 044 059
5 030 320
6 880 360

5 167 541
143 054
58 942

53 020 647

72 194 019

Stavby

72 154
17
522
245

Pestovateľské celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

457

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

847 254
4 719 534

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

2 484
2 064

174 311 115
4 739 420
7 625 556

287 040

420

171 424 979

457
0
0

0
0

0
0

130 343 728
7 584 397
7 461 349

5 251 653

457

0

0

130 466 776

-5 279 748

9 657 181

48 745

21 022 427

12 088 972

302 808

0

847 254

9 505 116

48 666

18 874 693

11 826 581

415 687

0

287 040

43 967 387
420

40 958 203

Presuny na účte 021 – Stavby - predstavujú technické zhodnotenia existujúcich výrobných a administratívnych budov RTVS. Úbytok predstavuje predaj objektov
bývalého regionálneho štúdia STV v Banskej Bystrici. Prírastok je presun hmotného majetku pôvodne zaradeného v roku 2014 ako softvér.
Presuny na účte 022 − Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - predstavujú zaradenie najmä rozhlasovej a televíznej techniky a samostatných
technických prevádzkových zariadení. Úbytky na tomto účte predstavujú vyradenie starej televíznej, rozhlasovej a výpočtovej techniky fyzickou likvidáciou
z dôvodu zastaranosti a nefunkčnosti, vyradenie nepotrebnej techniky predajom a tiež vyradenie na základe výsledkov inventarizácie dlhodobého majetku.
Presuny na účte 023 – Dopravné prostriedky – predstavujú nákup osobných a úžitkových vozidiel pre potreby RTVS. Úbytok na tomto účte predstavuje vyradenie
starých úžitkových vozidiel predajom a fyzickou likvidáciou.
Úbytky na účte 031 – Pozemky – predstavujú predaj pozemkov prináležiacich k predanému areálu bývalého štúdia STV Banská Bystrica. Presun na účte tvorí
nákup pozemku v areáli RTVS Mýtna ako dôsledok majetkovo-právneho vysporiadania vlastníctva pozemku doteraz užívaného RTVS.
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2.

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

RTVS nemá na žiadny majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani dlhodobý majetok s obmedzeným
právom nakladania.

3.

Údaje o spôsobe a výške poistenia majetku

Bežné účtovné obdobie

Predmet poistenia
Nehnuteľný majetok
Hnuteľný majetok, DHM
Hudobné nástroje
Nedokončené hmotné investície
Umelecké diela
Peniaze v trezore
Preprava peňazí
Sklo
Zodpovednosť za škodu spôsobenú
prevádzkovou činnosťou
Náklady na vypratanie miesta po poist. udalosti
Lom strojov výber
Lom strojov súbor
Elektronické zariadenia - kamerové sety
Automobily
Automobily

Druh poistenia
Komplexné živelné riziko, vandalizmus
Komplexné živelné, riziko, krádež, lúpež,
vandalizmus
Krádež
Lúpež
Rozbitie
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických
osôb
Komplexné živelné riziko, krádež, lúpež
Poistenie strojov a elektroniky
Poistenie strojov a elektroniky
Poistenie zodpovednosti za škodu (PZP)
Havarijné poistenie

Poistná suma v €
70 474 330
33 651 731
714 709
950 821
46 701
20 000
20 000
66 000
166
330
3 864
20
440
5 000 000/1 000

000
000
752
000
433
000

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Predmet poistenia
Nehnuteľný majetok
Hnuteľný majetok, DHIM, materiál
Hudobné nástroje
Nedokončené hmotné investície
Umelecké diela
Peniaze v trezore
Preprava peňazí
Náklady na vypratanie miesta po poist. udalosti
Sklo
Zodpovednosť za škodu spôsobenú
prevádzkovou činnosťou
Lom strojov výber
Lom strojov súbor
Hnuteľný majetok - kamerové sety
Automobily
Automobily
Hnuteľný majetok – zapožičané vystavované
predmety v budovách SRo

Druh poistenia
Komplexné živelné riziko, vandalizmus
Komplexné živelné, riziko, krádež, lúpež,
vandalizmus
Krádež
Lúpež
Komplexné živelné riziko, krádež, lúpež
Rozbitie
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických
osôb
Poistenie strojov a elektroniky
Strojné a el. riziká, živel, krádež, vandalizmus
Poistenie zodpovednosti za škodu (PZP)
Havarijné poistenie
Krádež, živelné udalosti

Poistná suma v €
71 696 283
28 164 138
677 605
428 465
87 100
20 000
20 000
330 000
66 000
166
3 864
20
441
5 000 000/1 000

000
752
000
252
000

12 568
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4.

Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)
Podielové cenné Podielové cenné
papiere
papiere
a podiely
a podiely
v obchodnej
v obchodnej
spoločnosti
spoločnosti
v ovládanej
s podstatným
osobe
vplyvom

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
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

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

702 538

9 666

712 204

702 538

9 666

712 204

506 899

506 899

86 000

86 000

420 899

420 899

195 639

9 666

205 305

281 639

9 666

291 305

V účtovnom období roku 2016 bola znížená opravná položka tvorená k účtu 061 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe.
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Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach

Názov spoločnosti

Podiel
Hodnota vlastného
Podiel na
účtovnej
imania ku koncu
základnom jednotky na
imaní
hlasovacích bežného
predch.
(v %)
právach
účtovného účtovného
(v %)
obdobia
obdobia

Účtovná hodnota ku
koncu
bežného
účtovného
obdobia

predch.
účtovného
obdobia

061 – Podielové CP a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
RTVS Production & Technology, s.r.o.
Media RTVS, s.r.o.
ROCK FM RADIO a. s. v likvidácii

100
100
50,72

100
100
50,72

4 936
240 186
*

13 034
171 888
*

6 639
275 000
0

6 639
189 000
0

9 666

9 666

062 – Podielové CP a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
PMT, s.r.o.
*spoločnosť je v likvidácii

5.

31,50

31,50

213 530

184 642

Informácie o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku

Názov spoločnosti
RTVS Production & Technology, s.r.o.
Media RTVS, s.r.o.
ROCK FM RADIO a. s. v likvidácii
PMT, s.r.o.
Spolu

Výška
základného
imania ku
koncu účt.
obdobia
6 639
275 000
420 899
9 666
712 204

Opravná
položka na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky

Zníženie
opravnej
položky

Opravná
položka ku
koncu
účtovného
obdobia

86 000
420 899

86 000

420 899

506 899

86 000

420 899

Opravné položky k finančným investíciám v spoločnostiach ROCK FM RADIO, a. s. v likvidácii, Media RTVS,
s.r.o. boli vytvorená v predchádzajúcich účtovných obdobiach.
V účtovnom období roku 2016 bola zrušená opravná položka k finančnému majetku k spoločnosti Media
RTVS, s.r.o. vytvorená v minulých účtovných obdobiach.

6.

Finančné účty (r. 051 súvahy)

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

7.

23 059 744

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
11 960
19 526
16 326 375

23 073 443

-1 000
16 356 861

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
13 699

Opravné položky k zásobám

Druh zásob

Materiál (elektrosúčiastky, náhradné
diely, kanc. potreby...)
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky (nahraté AVD nosiče)
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby
Opravné položky spolu

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

16 486

151 505

16 486

151 505

16 486

151 505

16 486

151 505

RTVS v roku 2016 vytvorila opravnú položku vo výške 151 505 € na materiál, ktorý je viac ako rok bez
obratu a existuje reálne riziko, že veľká časť týchto zásob bude v nasledujúcich účtovných obdobiach
vyradená z dôvodu morálnej zastaranosti.
Zúčtovanie opravnej položky predstavuje vyradenie neupotrebiteľného materiálu fyzickou likvidáciou.
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8.

Pohľadávky (r. 037 a 042 súvahy)
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Druh pohľadávok

Hlavná činnosť
Pohľadávky z obch. styku dlhodobé
Pohľadávky z obch. styku krátkodobé
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Pohľadávky voči ŠR
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Podnikateľská
činnosť

4 367 070
10 430

20 753
4 398 253

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Podnikateľská
Hlavná činnosť
činnosť
171 204
5 820 244
105 015
5 106 114
100 266
21 050
11 323 893

K významným pohľadávkam z obchodného styku patria:
- pohľadávka voči PSMA, spol. s r.o. vo výške 2 489 567 €, s ktorou vedie RTVS súdny spor,
- pohľadávka voči spoločnosti Media RTVS, s.r.o., vo výške 824 613 € za vysielanie reklamy (v lehote
splatnosti),
- pohľadávka voči spoločnosti Plus Production, s.r.o. vo výške 286 738 € - podiel z predaja nahratých DVD
nosičov, ktorá je vymáhaná súdnou cestou,
- poskytnutý preddavok Okresnému súdu Bratislava IV v sume 141 729 €,
- pohľadávka voči spoločnosti Texicom, a.s. v sume 108 004 €.

9.

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného
styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Opravné položky spolu

Tvorba
opravnej
položky
(zvýšenie)

3 243 620
11

930
744

10 015
3 253 646

1 674

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
3 244 550
755

74
74

9 941
3 255 246

Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2016 tvorila opravné položky k pohľadávkam, ktoré sú k závierkovému
dňu viac ako rok po lehote splatnosti. Suma opravných položiek k pohľadávkam vytvorená v roku 2016 je vo
výške 1 674 €.
K významným položkám patrí:
opravná položka voči spoločnosti PSMA, spol. s r.o. vo výške 2 489 567 €,
opravná položka voči spoločnosti Plus Production, s.r.o. v sume 286 738 €,
opravná položka voči spoločnosti Texicom, a.s. v sume 108 004 €.

10.

Pohľadávky podľa lehôt splatnosti
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

1 131 363
3 266 890
4 398 253

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
7 156 993
4 166 900
11 323 893

K významným položkám krátkodobých pohľadávok po lehote splatnosti k 31. decembru 2016 patrí:
- pohľadávka voči PSMA, spol. s r.o. vo výške 2 489 567 €,
- pohľadávka voči spoločnosti Texicom, a.s. v sume 108 004 €,
- pohľadávka voči spoločnosti Plus Production, s.r.o. v sume 286 738 €.
Všetky tieto pohľadávky sú viac ako rok po lehote splatnosti, majú vytvorenú opravnú položku a sú
vymáhané súdnou cestou.
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11.

Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
(r. 057 súvahy)

Na účtoch účtovnej skupiny 38 sú časovo rozlíšené náklady a výnosy pri dodržaní zásady nezávislosti
účtovných období, t. j. časovo rozlíšené. Základným hľadiskom je skutočnosť o vecnom vymedzení, výška
a obdobie, ktorého sa týkajú.
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Položka
Náklady budúcich období (r. 058)
Príjmy budúcich období (r. 059)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

7 195 632
119 156

5 112 222
15 401

Najvýznamnejšie položky nákladov budúcich období:
nakúpené vysielacie práva na nasledujúce roky (3 032 086 €) - do nákladov sa preúčtovávali,
v zmysle Metodického usmernenia účtovania výdavkov na licenčné práva č. IP 29/2011 zo dňa 7.
decembra 2011 nasledovne:
• licenčné právo obstarané na 2 a viac použití sa zúčtovalo do nákladov vo výške 60 % pri odvysielaní
premiéry, a vo výške 40 % pri odvysielaní reprízy,
• právo nakúpené iba na jedno využitie sa zúčtovalo do nákladov jednorazovo pri odvysielaní
programu,
športové licenčné práva a ostatné práva na výrobu relácií (1 971 499 €) – zúčtujú sa do nákladov
v období, keď sa športové podujatie alebo výroba programu uskutoční,
ostatné (108 637 €) – napr. poistné, diaľničné známky a iné služby režijného charakteru a na výrobu
programov, ktoré budú nákladom v roku 2017.
Príjmy budúcich období v sume 15 401 € tvoria výnosy za fakturáciu nákladov za spotrebu energií za rok
2016, fakturovaných v účtovnom období roku 2017 a tiež fakturácia služieb poskytnutých v účtovnom
období 2016, fakturovaná v účtovnom období roku 2017.

12.

Vlastné zdroje krytia majetku (r. 061 súvahy)
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a peňažné 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
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Spolu

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

66 724 550

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
66 724 550

620 201

148 736

768 937

-27 605 555

2 825 977

-24 779 578

-2 974 713
-

-8 301 617
34 412 292

2 974 713
42 713 909

-8 301 617
- 8 301 617

Rozhlas a televízia Slovenska eviduje k 31. decembru 2016 vo svojom účtovníctve neuhradenú stratu
minulých rokov vo výške 24 779 578 €. V účtovnom období roku 2016 hospodáril so stratou 8 301 617 €,
čím došlo k poklesu vlastných zdrojov krytia o túto čiastku.
Rozhlas a televízia Slovenska tvorí a používa rezervný fond v zmysle § 22 zákona č. 532/2010 Z.z.
o Rozhlase a televízii Slovenska.
RTVS tvorí rezervný fond vo výške 5% zo zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke z činnosti podľa § 5
po zdanení (z hlavnej činnosti) a podnikateľskej činnosti vo výške 5% po zdanení, maximálne do výšky 10%
základného imania RTVS vedeného v účtovníctve RTVS, v zmysle schváleného uznesenia Rady RTVS č.
47/2016 zo dňa 14.4.2016.
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13. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk
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
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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2 974 713

148 736

2 825 977

Účtovná závierka Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2016 bola schválená 14.4.2016 na riadnom
zasadnutí Rady RTVS uznesením č. 46/2016. Rovnakým uznesením bolo schválené aj zúčtovanie
hospodárskeho výsledku Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2016 – zisku - vo výške 2 974 713 € a to,
- 2 825 977 € v prospech nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov (účet 428),
- 148 736 € v prospech rezervného fondu (účet 421).

14. Cudzie zdroje (r. 074 súvahy)
a)

Rezervy

Druh rezervy

Krátkodobé zákonné rezervy
- rezerva na nevyfakturované dodávky
- rezerva na nevyčerpané dovolenky
Dlhodobé zákonné rezervy
Zákonné rezervy spolu
Krátkodobé ostatné rezervy
- rezerva na obchodno - právne spory
- rezerva na pracovno - právne spory
Dlhodobé ostatné rezervy
- rezerva na obchodno - právne spory
- rezerva na spory o ochranu osobnosti
- rezerva na pracovno – právne spory
- rezerva na správne konania
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba
rezerv

Použitie
rezerv

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Presun
z hľadiska
vykázania

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

27 840
1 157 846

22 987
1 164 047

27 840
1 157 846

22 987
1 164 047

1 185 686

1 187 034

1 185 686

1 187 034

7 558 013
3 587 895
147 270
5 000
11 298 178
12 483 864

3 240 646
483 500
16 480
10 319
3 750 945
4 937 979

14 793
14 850
29 643
1 215 329

2 720
157 050
18 300
5 000
183 070
183 070

11 939
3 200

11 939
3 200

-11 939

10 784 000
3 899 552
127 400
10 319
14 836 410
16 023 444

- 3 200
0
0

RTVS má najvýznamnejšiu položku rezerv vytvorenú na obchodno - právne spory v sume 10 795 939 €,
ktorej výška bola stanovená na základe analýzy externých a interných právnikov. Týka sa najmä súdnych
sporov so spoločnosťou CAUSAL, s.r.o. (pôvodne Omega plus, spol. s r.o.) a PSMA, s.r.o.
Konečné zostatky rezerv na obchodno-právne a pracovno-právne spory sú rozdelené na dlhodobú
a krátkodobú rezervu. Časť rezervy k 31. decembru 2016 je vykázaná ako krátkodobá, pretože súdne spory
boli začiatkom roka 2017 ukončené, rozsudky nadobudli právoplatnosť a boli finančne vysporiadané.
Ďalšou významnou položkou rezerv na súdne spory sú rezervy k sporom na ochranu osobnosti a dobrého
mena vo výške 3 899 552 €, z ktorých najvýznamnejšími položkami sú rezervy na spory so spoločnosťou
Jakubisko film, s.r.o. a Archív – Služby, s.r.o.
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b) Významné položky z účtov 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
Druh záväzkov

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Úbytky

325 – Ostatné záväzky
z toho:
- honoráre
- ochranné organizácie, audiovizuálny fond
- ostatné

514 519

5 674 866

5 675 532

513 853

301 270
211 535
1 714

4 656 532
1 003 004
15 330

4 618 887
1 040 517
16 128

338 915
174 022
916

379 – Iné záväzky
z toho:
- Konto nádeje
- ostatné

311 262

762 491

687 055

386 698

231 198
80 064

85
762 406

76
686 979

231 207
155 491

Najvýznamnejšie položky k 31. decembru 2016:
-

finančné prostriedky Konta nádeje v správe Rozhlasu a televízie Slovenska - 231 207 € (379),
honoráre, prevažne za obdobie december 2016 splatné v januári 2017 – 338 915 € (325),
odvod ochranným organizáciám z honorárov a audiovizuálnemu fondu – 174 022 € (325).

c)

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky spolu

d)

9 003 201
70 303
9 073 504

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
8 089 710
45 811
8 135 521

Prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti podľa položiek súvahy

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
321 – Dodávatelia
325 – Ostatné záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka
321 – Dodávatelia
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky
331, 333 – Záväzky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami
341, 342, 343, 345 – Daňové záväzky
379 – Iné záväzky
346, 348 – Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
479 – Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
70 303
62 180
8 123

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
45 811
37 575
8 236

8 950 145
4 149 432
27 571
505 730
874 822
1 166 993
1 237 905
600 250
386 698
744
9 020 448

7 971 577
4 077 508
108 064
506 283
726 386
1 141 899
1 100 175
311 262

53 056
51 056
2 000

118 133
37 416
72 217
8 500

53 056
9 073 504

118 133
8 135 521

8 017 388

Najväčší podiel krátkodobých záväzkov k 31.12.2016 predstavujú záväzky voči spoločnosti Towercom, a.s. 1 743 931 €, Centron Slovakia, spol. s r.o. – 255 840 €, Slovenská pošta, a. s. – 223 047 €, Audiovizuálny
fond 124 834 € a všetky boli v lehote splatnosti.
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e) Sociálny fond

37 416
190 457

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
13 018
175 033

176 817
51 056

150 635
37 416

Bežné účtovné
obdobie

Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov – základný prídel 1 % z úhrnu hrubých miezd
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f) Bankové úvery a finančné výpomoci
Rozhlas a televízia Slovenska eviduje k závierkovému dňu vo svojom účtovníctve stav na účte 231 –
Krátkodobé bankové úvery v sume 290 €, ktorý predstavuje výšku čerpaných prostriedkov z kreditných
kariet vydaných k bežnému bankovému účtu. Poskytnutý úver, pokiaľ je vyrovnaný v lehote splatnosti, je
bezúročný.
Rozhlas a televízia Slovenska nemá uzatvorené žiadne ďalšie zmluvy o bankovom úvere alebo inej finančnej
výpomoci.
g) Položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
Rozhlas a televízia Slovenska k 31. decembru 2016 neeviduje zostatok na účte výdavky budúcich období.

15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku (1)
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
alebo prostriedkov Európskej únie (2)
dlhodobého majetku obstaraného z fin. daru
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie (3)
zostatku dotácie zo rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo
sponzorského
ostatné (4)
Spolu

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Presuny

Prírastky

57 278
11 808 468

3 523 677

2 383 889

-3 523 677

42 511
14 292 146

Úbytky

Stav na
konci
účtovného
obdobia

16 089

41 189

4 314 940

11 017 205

3 244 442

690 742

1 413 912

2 662
3 247 104

42 511
5 064 282

2 662
12 474 968

Položky tvoriace zostatok účtu výnosov budúcich období:
-

zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku v sume 41 189 € (1),
zostatková cena zaradeného dlhodobého majetku nadobudnutého z kapitálových dotácií ZsŠ 20112016 v sume 8 482 598 € (2),
zostatková cena majetku obstaraného z prostriedkov operačného programu informatizácie spoločnosti
(OPIS) v sume 2 530 724 € (2),
zostatková cena majetku nadobudnutého z iných dotácií v predchádzajúcich rokoch v sume 3 883 €
(2),
zostatok dotácie ZsŠ 2016 vo výške 728 527 € určenej na bežné výdavky súvisiace s výrobou
programov STV a SRo, ktorá bude po použití preúčtovaná do výnosov v roku 2017 (3),
zostatok kapitálových dotácií zo ZsŠ 2015 a 2016, ktoré neboli v roku 2016 vyčerpané resp. dlhodobý
majetok z nich nadobudnutý nebol k 31.12.2016 zaradený v celkovej sume 685 385 € (3),
ostatné 2 662 € – príjem na výrobu cyklickej relácie a hudobných pozdravov, ktoré budú výnosmi
v účtovnom období roku 2016 (4).

Presuny vo výške 3 523 677 € predstavujú obstarávaciu cenu dlhodobého majetku zaradeného počas roku
2016 nadobudnutého z kapitálových dotácií zo Zmluvy so štátom 2013 – 2016.
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Prírastky výnosov budúcich období tvorí:
-

dotácia ZsŠ 2016 na dlhodobý majetok v sume 2 515 915 € (3), časť kapitálovej dotácie ZsŠ 2016
v sume 115 685 € bola prírastkom výnosov budúcich období v roku 2015,
nevyčerpaná dotácia zo ZsŠ 2016 na program SRo a STV v sume 728 527 € (3),
príjem prostriedkov na výrobu a vysielanie hudobných pozdravov v sume 2 662 € (4).

Úbytky výnosov budúcich období tvorí:
-

odpis bezodplatne nadobudnutého majetku v sume 16 089 € (1),
odpis dlhodobého majetku z dotácií ZsŠ 2011-2016, prostriedkov OPIS a z iných dotácií v sume
4 314 940 € (2),
zostatok dotácie ZsŠ 2015 na program SRo a STV v sume 689 998 € (3), ktorý bol v roku 2016
použitý v zmysle zmluvných podmienok a preúčtovaný do výnosov na účet 691,
nevyčerpaná dotácie ZsŠ 2014 v sume 744 € (3),
preúčtovanie výnosov budúcich období z minulého obdobia do príslušných výnosov roku 2016 v sume
42 511 € (4).

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Rozhlas a televízia Slovenska počas účtovného obdobia nemala prenajatý žiadny majetok formou finančného
prenájmu ani k 31.12.2016 nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o finančnom prenájme majetku.

Čl. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT
Hlavné príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sú najmä:

a) úhrada za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytovaného Rozhlasom
a televíziou Slovenska podľa osobitného predpisu,
b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý
na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na
uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie
vysielania do zahraničia,
c) príjmy z vysielania reklamy.

1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar
Bežné účtovné obdobie
Tržby
Hlavná
činnosť
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
- predaj hudobných a obrazových nosičov
Tržby z predaja služieb (602)
z toho:
- tržby z reklamy
- tržby z teleshoppingu
- tržby zo sponzoringu
- tržby z prenájmu hnuteľného
a nehnuteľného majetku
- tržby z predaja práv
- tržby za hudobné pozdravy
- tržby za výrobu filmov a relácií
- tržby z predaja ostatných služieb
Tržby z predaja tovaru (604)
- tržby z predaja DVD a tovaru v účelových
zariadeniach
Spolu

Podnikateľská
činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Hlavná
Podnikateľská
činnosť
činnosť

11 536
7 153 126

4 197
7 591 398

3 536 151
403 891
1 562 312

4 642 433
350 833
1 212 768

232
135
110
450
722

025
442
790
331
184

11 405
7 176 067

236
154
111
323
560

219
203
218
457
267

11 796
7 607 391
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2. Iné významné výnosy a zákonné poplatky

Výnosy
Prijaté dary (646)
Osobitné výnosy (647)
Zákonné poplatky (648) – poplatky za služby verejnosti
Iné výnosy (649)
Tržby z predaja majetku (651)
Výnosy z dlhodobých investícií (652)

Bežné účtovné
obdobie
16 090
78 275 542
110 849
1 195 112
-

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
13 846
75 183 154
98 482
304 030
-

Poplatky za úhrady služby verejnosti sú najväčším a najvýznamnejším zdrojom financovania činnosti
verejnoprávnej inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska. Rozhlas a televízia Slovenska účtuje príjmy z úhrad
na základe ich prijatia na bankový účet.
Platenie, vyberanie a vymáhanie úhrad za služby verejnosti Rozhlasu a televízie Slovenska upravuje zákon
č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Slovenska v znení
neskorších úprav.
Výnosy na účte 649 tvoria najmä podiely z výnosov z edičnej činnosti, mimoriadne príspevky na výrobu
relácií, prijaté náhrady za manká a škody a iné drobné výnosy rôzneho druhu.
3. Prehľad dotácií a grantov
Prijaté dotácie (691)
-

dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2016 na program
dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2015 na program – dočerpanie
odpisy dlhodobého majetku z dotácií (ZsŠ a iné dotácie)
odpisy dlhodobého majetku z dotácií ŠR a eurofondov (OPIS)
grant z iných zdrojov
Spolu (r. 73)

Prijaté dotácie (691)
- dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2015 na program
- dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2014 na program – dočerpanie
- dotácia na bežné výdavky (OPIS) – transfer ŠR
- dotácia na bežné výdavky (OPIS) – transfer z eurofondov
- odpisy dlhodobého majetku z dotácií (ZsŠ a iné dotácie)
- odpisy dlhodobého majetku z dotácií ŠR a eurofondov (OPIS)
- grant z iných zdrojov
Spolu (r. 73)

Bežné účtovné obdobie
SRo
STV
Spolu RTVS
3 636 207
20 291 626
23 927 833
127 685
562 313
689 998
3 063 663
1 251 277
3 000
28 935 771
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
SRo
STV
Spolu RTVS
4 172 315
20 371 529
24 543 844
3 000
421 129
424 129
277 362
846 016
2 499 416
1 056 124
1 132
29 648 023

Na základe zmluvy č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového
a televízneho vysielania na roky 2013 - 2017 a v zmysle dodatku č. 4 MK 65/2015/M k zmluve MK
138/2012/M a ďalších dodatkov platných pre rok 2016 boli z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Rozhlasu
a televízii Slovenska v roku poskytnuté finančné príspevky vo výške:
-

2 700 000 € na realizáciu programového záväzku v oblasti rozhlasového vysielania
1 000 000 € na zabezpečenie vysielania do zahraničia
20 956 360 € na realizáciu programového záväzku v oblasti televízneho vysielania
2 631 600 € na uskutočnenie účelových investičných projektov.

Z poskytnutých finančných prostriedkov RTVS zúčtovala do výnosov čiastku 3 636 207 € určenú na
rozhlasové vysielanie a vysielanie do zahraničia.
Z finančných prostriedkov pre realizáciu programového záväzku pre televízne vysielanie bolo zúčtovaných do
výnosov RTVS 20 291 626 €.
Zostatok dotácie ZsŠ 2016 na realizáciu programového záväzku rozhlasového a televízneho vysielania vo
výške 728 527 € (664 734 € STV, 63 793 € SRo) bude použitý a zúčtovaný do výnosov RTVS v roku 2017.
Nedočerpaná časť dotácie ZsŠ 2015 v sume 689 998 € (562 313 € STV, 127 685 € SRo) bola v súlade so
zmluvou so štátom použitá a zaúčtovaná do výnosov v roku 2016.
Granty z iných zdrojov predstavuje príspevok Hlavného mesta Slovenskej republiky vo výške 3 000 € na
odstránenie nelegálnych grafitov.
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4.

Významné položky finančných výnosov

Výnos
Pokuty a penále (641)
Ostatné pokuty a penále (642)
Platby za odpísané pohľadávky (643)
Úroky (644) – z bankových účtov
Kurzové zisky (645)
z toho:
- realizované
- nerealizované

5.

886
95
560
11 786
4 960

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 604
802
786
2 983
29 775

4 928
32

26 500
3 275

Bežné účtovné
obdobie

Prehľad o nákladoch

Položka
Spotreba materiálu (501)
Spotreba energie (502)
Predaný tovar (504)
Opravy a údržba (511)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentáciu (513)
Ostatné služby (518)
z toho:
- licenčné práva na vysielanie a agentúrne spravodajstvo
- ostatné náklady na výrobu programov
- poplatky ochranným zväzom, umeleckým fondom a za šírenie diela
- náklady na šírenie vysielania RTVS
- náklady na služby EBU
- náklady na výber úhrad za služby verejnosti RTVS
- náklady na peoplemetrový výskum a vývoj programu
- náklady na IS, web, internet, dátové služby, telefóny, faxy
- náklady na správu a ochranu objektov
- ostatné režijné služby (napr. poštovné, odborné služby a školenia,
diaľničné poplatky ....)
Osobitné náklady (547)
Ostatné náklady (549)

Bežné účtovné
obdobie
1 997 108
2 862 378
8 932
923 823
981 809
139 244
73 761 661
10
28
3
20
1
2

327
708
687
605
173
582
764
3 269
1 405

624
134
768
496
875
889
160
677
531

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2 039 659
3 082 253
8 805
1 062 735
602 743
62 205
65 365 091
7
23
3
20
1
2

447
949
211
497
019
598
664
3 557
1 414

740
110
710
589
059
867
239
166
613

1 236 507

1 004 998

4 430 160

1 705 758

Najvýznamnejšie položky ostatných nákladov (účet 549) sú:
tvorba a zúčtovanie rezerv na súdne spory v sume 3 562 556 €,
členské príspevky EBU a iné členské príspevky v sume 303 029 €
ceny a výhry v súťažiach 268 506 €
náklady na poistenie majetku a osôb 172 808 €.

6.

Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

RTVS neeviduje v bežnom účtovnom období na svojich účtoch podiel zaplatenej dane.

7.

Významné položky finančných nákladov

Zmluvné pokuty a penále (541) – dobropisované úroky z omeškania min. rokov

-560

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
143

Ostatné pokuty a penále (542)
z toho:
- udelené pokuty za porušenie záväzných noriem a zákonov
- čerpanie rezervy vytvorenej k udeleným pokutám
- tvorba/zníženie rezerv na riziká vyplývajúce zo správnych konaní vedených
voči RTVS

5 319

-8 862

Položka

Kurzové straty (545)
z toho:
- realizované
- nerealizované

Bežné účtovné
obdobie

11 138
-3 319
5 319

-16 681

31 413

86 581

31 354
59

79 986
6 595
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8.

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

Suma
18 880
6 600
25 480

Čl. V
OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Rozhlas a televízia Slovenska eviduje k 31. decembru 2016 na podsúvahových účtoch:
− špeciálny materiál civilnej ochrany vo výške 85 757 €,
− výpravné prostriedky v celkovej sume 3 712 210 €, o ktorom účtuje ako o zásobách,
− prenajatý majetok v sume 16 816 €,
− neuhradené pôžičky pracovníkov z FKSP v sume 631 €.

Čl. VI
ĎALŠIE INFORMÁCIE
1.

Iné aktíva nevykazované v súvahe

Rozhlas a televízia Slovenska, podľa zákona č. 532/2010 Z.z., má povinnosť uchovávať a archivovať
programové, významné dokumentačné a iné fondy ako národné kultúrne hodnoty. Archívy Rozhlasu
a televízie Slovenska obsahujú archívne materiály od začiatku existencie Slovenského rozhlasu a Slovenskej
televízie, ktorých najmä kultúrna a historická hodnota je významná. Majetok archívnych fondov, v súlade
platnými postupmi účtovania, nie je vykazovaný v súvahe a nie je vyčíslená jeho hodnota.
Ďalším aktívom nevykazovaným v súvahe je dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok, o ktorom RTVS
účtuje ako o zásobách a ďalej ho vedie prostredníctvom operatívnej evidencie.

2.

Iné pasíva nevykazované v súvahe

Rozhlas a televízia Slovenska nemá vedomosť o pasívach významného charakteru (napr. so súdnych
sporov), ktoré by neevidovala v účtovníctve a nevykázala v súvahe.

3.

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú v súvahe

Rozhlas a televízia Slovenska nemá vedomosť o ďalších finančných povinnostiach, ktoré by nesledovala vo
svojom účtovníctve a neuvádzala v súvahe.

4.

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Rozhlas a televízia Slovenska nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú kultúrnu pamiatku.

5.

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Rozhlas a televízia Slovenska nemá vedomosť o žiadnych významných skutočnostiach medzi dňom, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú
závierku za rok končiaci 31.12.2016.
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