Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016
Článok I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

1.

Názov účtovnej jednotky

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Sídlo účtovnej jednotky

Mostová 8, 811 02 Bratislava

IČO

31796796

DIČ

2021492660

Dátum založenia/zriadenia

01.10.1955

Spôsob zriadenia

Zriaďovacia listina

Názov zriaďovateľa

Úrad vlády Slovenskej republiky

Sídlo zriaďovateľa

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Riadna účtovná závierka

Súčasť konsolidovaného celku

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku

Informácie o činnosti organizácie

2.

Hlavná činnosť organizácie je vzdelávania a jej fungovanie je zakotvené v zriaďovacej listine.
Účtovná jednotka je vedená ako samostatná príspevková organizácia.
Informácie o organizačnej štruktúre a vedúcich predstaviteľov

3.

Organizácia má vypracovaný vlastný organizačný poriadok a nasledovnú organizačnú
štruktúru:
-

Štatutárny orgán: riaditeľ – Ing. arch. Ladislav Varsányi

-

Vedúci úseku ekonomiky a manažmentu – Ing. Konrád Rigó/ Bc. Miriama
Biroščáková

-

Umelecký vedúci – Dušan Hégli

Počet zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky: 24
Počet riadiacich zamestnancov: 3

Počet zamestnancov na dohodu mimo pracovného pomeru: 8
Článok II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky
vo svojej činnosti

2.

áno / nie

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Účtovná jednotka zmenila účtovná zásady, účtovné metódy oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu

3.

áno / nie

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Druh majetku

Spôsob ocenenia

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Cena vlastných nákladov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne

Reálna hodnota

Finančný majetok

Obstarávacia cena

Zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Cena vlastných nákladov

Zásoby nadobudnuté bezodplatne

Reálna hodnota

Pohľadávky

Menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane aktív

Zásada časového rozlíšenia

Časové rozlíšenie na strane pasív

Zásada časového rozlíšenia

Deriváty

Obstarávacia cena

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Menovitá hodnota

4.

Odpisovanie majetku

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby užívania
a priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do užívania. Metóda
odpisovania je rovnomerná.
Odpisové skupiny sú stanovené takto:
Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

Ročná odpisová sadzba

1

4 roky

1/4

2

6 rokov

1/6

3

8 rokov

1/8

4

12 rokov

1/12

5

20 rokov

1/20

6

40 rokov

1/40

Dlhodobý hmotný majetok nad 1700 € sa odpisuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z..
Drobný hmotný majetok od 200 € do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý bol obstaraný z bežných výdavkov sa účtuje
pri obstaraní priamo do spotreby. Drobný nehmotný majetok od 200 € do 2 400,- €, ktorý
podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý bol
obstaraný z bežných výdavkov sa účtuje pri obstaraní do nákladov.

5.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Uplatňuje sa zásada opatrnosti – prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje
vytvorením opravnej položky.

6.

Zásady pre vykazovanie transferov

Bežný transfer sa účtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer sa účtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.

7.

Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu EUR

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EUR kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovensku platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové straty sa účtujú do nákladov
a kurzové zisky sa účtujú do výnosov.
Článok III
Informácie o údajoch na strana aktív súvahy
NEOBEŽNÝ MAJETOK
1.

Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok
2.

Dlhodobý hmotný majetok
Názov

021 - Stavby

Stav k 01.01.

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.

278 200,29

278 200,29

022 - SHV

56 246,51

56 246,51

023 – Dopravné prostriedky

24 295,92

24 295,92

031 – Pozemky

54 717,69

54 717,69

0

0

042 - Obstaranie DM
081 – Oprávky k stavbám

-120 297,69

-10 524,00

-130 821,69

082 – Oprávky k SHV

-36 963,51

-3856,56

-40 820,07

083 – Oprávky k dopr. pros.

-24 295,92

Spolu zostatková hodnota

231 903,29

-24 295,92
x

x

x

217 522,73

Dopravné prostriedky sú poistené havarijne a poistené zo zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.
3.

Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý finančný majetok

OBEŽNÝ MAJETOK
1.

Zásoby

Účtovná jednotka účtuje o zásobách na účte 112 – Materiál na sklade. Na tomto účte eviduje
stav a pohyb materiálu na sklade – CD nosičov.
V roku 2015 účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

2.

Pohľadávky

Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky podľa doby splatnosti

Hodnota v EUR k 31.12.2016

Pohľadávky v lehote splatnosti

Hodnota v EUR k 31.12.2015

0,00 €

200,00 €

Pohľadávky po lehote splatnosti

6 986,96 €

0,00 €

Spolu

6 986,96 €

200,00 €

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Hodnota v EUR

Hodnota v EUR

k 31.12.2016

k 31.12.2015

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

6 986,96 €

200,00 €

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov

0,00 €

0,00 €

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

0,00 €

0,00 €

6 896,96 €

200,00 €

Spolu

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam.
Účtovná jednotka neeviduje pohľadávky so záložným právom.
3.

Finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok

Pokladnica
Ceniny
Bankové účty v bankách
Prevod cenných papierov do majetku
Spolu

Hodnota v EUR

Hodnota v EUR

k 31.12.2016

k 31.12.2015

0,00

0,00

23,66

1 475,10

624,39

4 934,38

0,00

298,74

648,05

6 708,22

Účtovná jednotka neeviduje finančný majetok so záložným právom.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci

4.

Účtovná jednotka neposkytla v účtovnom roku 2015 návratné finančné výpomoci.
Časové rozlíšenie

5.

Časové rozlíšenie na strane aktív

Hodnota v EUR

Hodnota v EUR

k 31.12.2016

k 31.12.2015

381 – Náklady budúcich období

2 698,65

2 615,33

385 – Príjmy budúcich období

26 945,20

25 773,32

Spolu

29 643,85

28 388,65

Časové rozlíšenie účtovné na účte 381 – Náklady budúcich období tvoria časovo rozlíšené
náklady za poistné, predplatné, nájomné.
Časové rozlíšenie účtované na účte 381 – Príjmy budúcich období tvoria časovo rozlíšené
príjmy, prislúchajúce k výnosom súvisiacim s refakturáciou nákladov spojených s prenájmom
dočasne prebytočných priestorov v budove Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Článok IV
Informácie o údajoch na strana pasív súvahy
1.

Vlastné imanie

Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy
Názov

Stav k 01.01.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku

0,00

Oceňovacie rozdiely z kapitálových

00,0

Prírastky/Úbytky

Presuny

Stav k 31.12.

účastín
Zákonný rezervný fond

00,0

Ostatné fondy

0,00

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

2.

Rezervy

Účtovná jednotka neúčtovala o rezervách.

-28 706,06

12 677,69

-16 028,37

18 056,64

-18 056,64

0,00

Záväzky

3.

Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky podľa doby splatnosti

Hodnota v EUR k 31.12.2016

Záväzky v lehote splatnosti

41 121,45

49 417,51

0,00

0,00

41 121,45

49 417,51

Záväzky po lehote splatnosti
Spolu

Hodnota v EUR k 31.12.2015

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Hodnota v EUR

Hodnota v EUR

k 31.12.2016

k 31.12.2015

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

40 982,27

49 278,33

0,00

0,00

139,18

139,18

41 121,45

49 417,51

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Spolu

4.

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá bankový úver a neprijala v účtovnom roku 2015 návratné finančné
výpomoci.
5.

Časové rozlíšenie

Účtovná jednotka neúčtovala o časovom rozlíšení na strane pasív.

Článok V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1.

Výnosy
Popis /číslo a názov účtu/

602 – Tržby z predaja služieb
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
662 – Úroky
681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

Suma v EUR
180 593,08
16 621,27
5,10
516 563,60

682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy spolu

2.

10 822,74
724 605,79

Náklady
Popis /číslo a názov účtu/

501 – Spotreba materiálu

Suma v EUR
6 553,08

502 – Spotreba energií

46 912,77

512 – Cestovné

30 899,23

513 – Náklady na reprezentáciu

67,84

518 – Ostatné služby

104 520,64

521 – Mzdové náklady

329 269,12

524 – Zdravotné a sociálne poistenie

113 688,70

527 – Zákonné sociálne náklady

13 869,90

531 – Daň z nehnuteľností

4 769,87

538 - Ostatné dane a poplatky

2 014,65

545 – Pokuty a penále

815,76

548 – Ostatné prevádzkové náklady

466,40

551 – Odpisy dlhodobého hmotného majetku
563 – Kurzové straty

14 380,56
5,46

568 – Bankové poplatky

181,45

591 – Daň z príjmu

22 203,33

595 – Dodatočne platená daň z príjmov

32 121,40

Náklady spolu

722 740,16

3.

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

4.

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Článok VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka neúčtovala na podsúvahových účtoch.

Článok VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Účtovná jednotka neúčtovala o iných aktívach a iných pasívach.

Článok VIII
Informácie o spriaznených osobách a ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
Účtovná jednotka nemá ekonomické vzťah so žiadnymi spriaznenými osobami.

Článok IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu je uvedené vo výkaze FIN 1-12
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej
správy.

Článok X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dna zostavenia účtovnej závierky
nenastali žiadne skutočnosti.

