(3) Finančný majetok
(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci
(5) Časové rozlíšenie
Účet náklady budúcich období NLC používa na účtovanie výdavkov organizácie v bežnom roku, ale týkajúcich sa nákladov nasledujúceho roka
(predplatné na časopisy, odborné publikácie, predplatné na povinné zákonné a havarijné poistenie, poistenie majetku, domény, webstránky a iné
ojedinelé náklady budúcich období). K 31. 12. 2018 má NLC na účte 381 - Náklady budúcich období naúčtovaných 7 228,94 € z toho: 2 989,88 € tvorí predplatné na povinné zákonné a havarijné poistenie ako aj poistenie znaleckej činnosti a poistenie znalcov, suma 1 335,45 € predplatné za
časopisy a suma 2 727,61 € predplatné za domény 2019 a ostatné predplatné vo výške 176,- €. Na účet príjmy budúcich období NLC účtovalo v
roku 2018 výnosy za uskutočnené výkony na projektoch, ktoré súvisia s bežným obdobím, t. j. rokom 2018, ale príjmy za ne budú uhradené až v
budúcom období (hlavne sa to týka žiadostí o platby z projektov a ich refundácie). V stave sú zaúčtované aj nevysporiadané projekty z
predchádzajúcich rokov. K 31. 12 .2018 je stav na účte 385 - Príjmy budúcich období 514 830,53 €, prírastky boli vo výške 962 927,81 € (očakávané
príjmy v nasledujúcom období najmä ako refundácie nákladov z projektov), z toho 104 408,01 € sú zúčtované očakávané príjmy z Technickej
pomoci na PSL Východ a Západ. Úbytky boli vo výške 1 864 770,47 € (refundácie nákladov za projekty za predchádzajúce roky), z toho 1 220
225,27 € bolo preplatenie z PPA za PSL r. 2017 a 2018 časť Západ a časť Východ.
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy sú v Tabuľke č. 5.
g) Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania v roku 2018:
- rezervný fond bol v roku 2018 zvýšený o hospodársky výsledok zisk v sume 1 610,85 € z roku 2017
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov - VH bol znížený o sumu 36 247,06 €, a to oprava chýb minulých účtovných období:
zúčtovanie účtu 385 – Očakávané príjmy, kde boli naúčtované finančné prostriedky za PSL, ktoré mali byť preplatené z PPA (preplatené bolo menej
o túto sumu).
- vlastné imanie NLC - bolo v roku 2018:
znížené o sumu 36 247,06 € - oprava chýb minulých účtovných období
zvýšené o sumu 8 184,64 € vyčíslený zisk za rok 2018
Sociálny fond NLC: prostriedky sociálneho fondu sú v súvahe zaradené ako dlhodobé záväzky.
Sociálny fond v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a podľa zásad Kolektívnej zmluy na rok
2018 bol vytvorený:
- z konečného zostatku prostriedkov SF k 31. 12. 2017 vo výške 9 162,08 €
- z povinného prídelu a ďaľšieho prídelu vo výške 1,5 %, čo predstavuje sume 43 788,86 €, zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom
na výplatu v kalendárnom roku 2018,
- použitie SF bolo na príspevok zamestnancom na stravu, dopravu, na regeneráciu pracovnej sily, na jubilejné odmeny, odmenu za darovanie krvi a
sociálnu výpomoc v celkovej výške 38 321,20 €.
B Záväzky
(1) Rezervy
NLC nevytvorilo v roku 2018 žiadne rezervy. Zostatok rezervy vo výške 263 261,98 € je z predchádzajúcich rokov. Tabuľka č. 6.
(2) Záväzky podľa doby splatnosti
a),b) záväzky podľa doby splatnosti a opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a výška záväzkov v
lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sú v Tabuľke č. 8
NLC má k 31. 12. 2018 dlhodobé a krátkodobé záväzky. Dlhodobé záväzky tvorí sociálny fond, ktorý je opísaný v Čl. IV. A písm. g).
Najväčšiu položku tvoria krátkodobé záväzky, a to:
Dodávatelia účet 321 - vo výške 76 780,51 €
Iné záväzky - účet 379 - vo výške 1 797,11 € tvoria zrážky zo mzdy
Mzdy zamestnancov 331 - vo výške 254 459,91 €
Daň zo mzdy zamestnancov 342 - vo výške 42 276,88 €
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia - účet 336 - vo výške 175 134,80€
Daň z pridanej hodnoty 343 - vo výške 49 341,99 €
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektvami mimo VS (zúčtovanie projektov) účet 372 - vo výške 63 226,43€
Daň z ubytovania za pobyt v rekreačnom zariadení účet 345 - vo výške 72,- €.
Časť záväzkov bude vysporiadaná v mesiaci január 2019, pretože ide o časový nesúlad medzi predpisom a jeho realizáciou (záväzky vyplývajúce z
dodávateľských a iných vzťahov uhradených v lehote splatnosti).
(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
NLC v roku 2016 prijalo návratnú finančnú výpomoc vo výške 1 150 200,- € od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe
zmluvy č. 905/NLC/2016. V roku 2017 bol uzatvorený dodatok č.1 k tejto zmluve a NLC v roku 2017 a 2018 splatilo spolu 700 000,- €. Zostatok
finančnej výpomoci vo výške 450 200,- € musí NLC vrátiť najneskôr do 31.08.2019.
c)
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(4) Časové rozlíšenie
a)

b)

Významné položky časového rozlíšenia
NL má k 31. 12. 2018 na účte časového rozlíšenia 384 - výnosy budúcich období sumu 616 922,10€, z toho najvýznamnejšia položka je:
- 398 145,49 € - príspevok pre Forest Europe pre rok 2019
NLC má k 31.12.2018 na účte časového rozlíšenia 3842002 - Výnosy BO kapitálové - sumu 182 022,52 € čo predstavuje zostatok z prijatého
kapitálového transferu v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu. NLC prijalo kapitálový transfer v rámci projektu "Inovatívne metódy
inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií DPZ".
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy
Popis a výška významných položiek výnosov
Celkový objem výnosov v roku 2018 bol 12 168 290,73 €, čo predstavuje oproti roku 2017 zvýšenie o 2 531 730,77 €.
a) tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb bol vo výške 1 514 077,05 € čo je oproti roku 2017 mierne zvýšenie o 9 631,76 €.
b) výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu z kapitoly MPRV SR na rok 2018 sú vo výške 7 344 720,- €, oproti roku 2017 je to zvýšenie o 3
585 834,38 €
c) výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu sú vo výške 33 568,- €, čo predstavuje výšku zúčtovaných odpisov dlhodobého majetku
nakúpeného z transferov zo štátneho rozpočtu.
d) výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy sú vo výške 1 553 251,22 € , čo je zvýšenie oproti roku 2017 a to o 465
371,42 €
e) výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv najmä s Agentúrou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ a Technickou univerzitou vo Zvolene) vo výške 62 254,07€
výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev sú vo výške 407 753,31 €, ktoré predstavujú plnenie zo zmlúv so zahraničnými
f)
subjektami
g) výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev vo výške 203 043,75 € predstavujú výšku zúčtovaných odpisov z projektu
financovaného zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu
h) výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sú vo výške 31 376,45 €, kde sú zúčtované výnosy vo výške nákladov
roku 2018 na projekty
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sú vo výške 1 014 646,49 € (oproti roku 2017 je zníženie o 698 044,10 €), z toho 215 065,01 € predstavujú
i)
tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, kde bol nárast oproti roku 2017 o 207 682,10 €, a to najmä z dôvodu predaja budovy
v Ružomberku a rekreačného zariadenia Dudince. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti tiež pokleslii oproti roku 2017 o 905 786,50 € na sumu
799 521,18 €.
(2) Náklady
Popis a výška významných položiek nákladov
a) spotrebované nákupy na materiál a energie je vo výške 503 156,- € (kde spotreba materiálu a spotreba energie klesla o 18 481,27 €)
b) služby sú vo výške 6 146 247,56 € (nárast oproti roku 2017 o 2 638 020,22 €), z toho najvyššiu položku tvoria náklady na služby spojené s
programom starostlivosti o lesy v celkovej výške 4 157 223,06 € a významnú položku tvoria aj náklady na snímanie povrchu terénu.
c) osobné náklady tvoria významnú položku z celkových nákladov NLC, a to 4 771 587,58€ (oproti roku 2017 je nárast o 54 840,99 €, v čom je
premietnuté zvýšenie tarifných platov od 1.1.2018)
d) dane a poplatky sú vo výške 20 023,86 € (oproti roku 2017 pokles o 2 336,45 €)
e) odpisy v roku 2018 tvoria 568 477,05 € (oproti roku 2017 pokles o 17 473,04 €),
NLC v roku 2018 vytvorilo opravné položky v celkovej výške 545,45 €, a to k pohľadávkam voči dlžníkom, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne
alebo čiastočne neuhradí.
finančné náklady sú vo výške 22 023,63 €, kde najvyššiu položku tvoria ostatné finančné náklady najmä povinné zmluvné a havarijné poistenie
f)
motorových vozidiel
h) NLC nemalo v roku 2018 predpísaný odvod príjmu z predaja majetku štátu v správe NLC
(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
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(4) Tržby avýrobné náklady príspevkových organizácií
Podiel tržieb a výrobných nákladov v % predstavuje za rok 2018 výšku 12,61 % (v roku 2017 bol 16,08 %), čo je prepočet splnenia §21 ods. 2
zákona č. 523/2004 Z. z.
Výška tržieb v členení na:
tržby za vlastné výrobky:
48 944,97 €
tržby z predaja služieb:
1 465 132,08 €
tržby za tovar:
0
predaný tovar:
0
Tržby celkom:
1 514 077,05 €
Výška výrobných nákladov v členení na:
372 763,11 €
a) spotreba materiálu:
130 392,89 €
b) spotreba energie:
0
c) spotreba ostatných nesklad.dodávok:
38 848,83 €
d) opravy a udržiavanie:
149 847,27 €
e) cestovné:
ostatné služby:
5 957 551,46 €
f)
3 366 396,24 €
g) mzdové náklady:
1 172 555,85 €
h) zákonné sociálne náklady:
ostatné sociálne náklady:
60 608,74 €
i)
zákonné sociálne náklady:
169 444,25 €
j)
2 582,50 €
k) ostatné sociálne náklady:
daň z motorových vozidiel:
0
l)
9 923,06 €
m) daň z nehnuteľnosti:
10 100,80 €
n) ostatné dane a poplatky:
568 477,05 €
o) odpisy DNM a DHM:
Výrobné náklady celkom:
12 009 492,05 €
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok azáväzky zabezpečené derivátmi
(2) Ďalšie informácie
NLC eviduje na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2018:
- cudzí majetok vo výške 1 062,60 € z toho:
332,60 € - 1 ks čítačka čipových kariet z DataCentra Bratislava potrebných pre styk so Štátnou pokladnicou
730,- € - úle so včelami a príslušenstvom
- majetok CO vo výške 3 660,49 €
- pohľadávky do doby premlčania vo výške 29 634,68 €: na tomto podsúvahovom účte sa sledujú pohľadávky na obdobie do 1 roka od vydania
rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.

ČI. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
(1) Iné aktíva a iné pasíva
(2) Ostatné finančné povinnosti
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu sú v Tabuľkách č. 12, 13 a 14.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
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