Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

3 7 9 5 4 1 3 0

/SID

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
IN Network Slovakia, n.o.
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
14.04.2004

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
Nepodnikateľská činnosť:
Podnikateľská činnosť:

Všeobecno prospešné služby.
Ubytovacie a stravovacie služby.
Vydavateľská činnosť.
Prenajímanie priestorov.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti

Ing. Pavol Šinko

Štatutár organizácie

Ing. Ondrej Kerekréty

predseda správnej rady

Ing. Marek Markuš

podpredseda správnej rady

Ing. Jaroslav Dzuriak

člen správnej rady

Doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

člen správnej rady

Ing. Miroslav Morháč

člen správnej rady

Ing. Vladimír Sýkora

člen správnej rady

Ing. Otakar Vožeh

člen správnej rady

Ing. Jozef Kováč

člen dozornej rady

Ing. Vasil Vološčuk

člen dozornej rady

Mgr. Tomáš Kohút

člen dozornej rady

Ing. Elena Buzášová

člen dozornej rady

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov
Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
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IČO

Názov položky

3 7 9 5 4 1 3 0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
- z toho počet vedúcich zamestnancov

/SID

16

18

2

2

2

3

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno
Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Popis položky

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

obstarávacia cena

Zásoby obstarané iným spôsobom
Pohľadávky

menovitá hodnota pri ich vzniku

Krátkodobý finančný majetok

menovitá hodnota pri ich vzniku

Časové rozlíšenie na strane aktív

menovitá hodnota pri ich vzniku

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitá hodnota pri ich vzniku

Časové rozlíšenie na strane pasív

menovitá hodnota pri ich vzniku

Deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:
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IČO

/SID

3 7 9 5 4 1 3 0

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Budovy a stavby

40

2,5%

rovnomerná

Stroje prístroje a zariadenia

6

16,7%

rovnomerná

Dopravné prostriedky

4

25%

rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

010

011

012

Dlhodobý hmotný majetok
Riadok súvahy:

Samostatné
hnuteľné
Pestovateľsk
veci a súbory
é celky
Základné
hnuteľných
trvalých
stádo a ťažné
Dopravné
vecí
porastov
zvieratá
prostriedky
013

015

014

016

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Poskytnuté
Obstaranie preddavky na
dlhodobý
dlhodobého
hmotný
hmotného
majetok
majetku

017,018

019

Spolu

020

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

254 372

11 857

Prírastky

15 685
1 166

281 914
30

Úbytky

60 956

62 152

1 196

1 196

59 760

342 870

Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

254 372

11 857

16 851

30

87 604

9 472

15 685

6 963

907

268

30

8 168

94 567

10 379

15 953

30

120 929

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

166 768

2 385

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

159 805

1 478

Oprávky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

112 761

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
169 153
898

59 760

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku
Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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IČO

Dlhodobý majetok

Spôsob poistenia

3 7 9 5 4 1 3 0

Hodnota BO

/SID

Hodnota PO

Budovy a stavby

Poistnou zmluvou

399

Dopravné prostriedky

Poistnou zmluvou

353

553

Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok
Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
Opis pohľadávky

Riadok súvahy

Dlhodobé pohľadávky

037

Pohľadávky z obchodného styku

038

Ostatné pohľadávky

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

040

Iné pohľadávky

041

Krátkodobé pohľadávky

042

Pohľadávky z obchodného styku

043

Ostatné pohľadávky

044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohľadávky

046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení

049

Iné pohľadávky

050

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosť

13 224
850

12 654

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

23 112

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

23 047

3 678

2 422

26 790

25 469

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období
Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Významné položky nákladov a príjmov budúcich období

Riadok súvahy

Náklady budúcich období (381)

058

Príjmy budúcich období (385)

059

Hodnota BO

Hodnota PO
470

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku
Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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IČO
Riadok
súvahy

Opis položky

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

3 7 9 5 4 1 3 0
Presuny
(+,-)

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie, z toho:

063

6 503

6 503

- nadačné imanie v nadácii
- vklady zakladateľov
- prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

064

Fond reprodukcie

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

067

Fondy zo zisku
Rezervný fond

069

Fondy tvorené zo zisku

070

Ostatné fondy

071

15 815

33 208

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

072

54 501

7 036

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

073

7 036

469 798

439 339

37 495

83 855

510 042

469 353

124 544

Spolu

30 014

19 009
61 537

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

7 036

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

7 036

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
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IČO
Predpokladaný rok
použitia rezervy

Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

3 7 9 5 4 1 3 0
Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

2019

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

x

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky
Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Opis záväzku

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Exekúcia strhnutá zamestnancovi

855

855

Spolu

855

855

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

16 563

20 129

Krátkodobé záväzky spolu

16 563

20 129

16 563

20 129

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

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond

Hodnota BO

Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

171

216

Tvorba na ťarchu nákladov

640

597

Čerpanie

125

642

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

686

171

Tvorba zo zisku

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
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IČO

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška
úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

3 7 9 5 4 1 3 0

Suma istiny na
konci
Suma istiny na
Suma istiny na
bezprostredne
konci bežného
konci BO v cudzej
účtovného obdobia predchádzajúceho
mene
účtovného obdobia
v EUR
v EUR

/SID

Suma istiny na
konci PO v cudzej
mene

Krátkodobý bankový úver
Pôžička
Návratná finančná výpomoc

24 169

24 169

24 169

24 169

Dlhodobý bankový úver
Spolu

x

x

x

x

x

x

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období
Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku
zostatku grantu

2 742

2 742

zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

18 457

17 482

18 465

17 474

152 627

6 856

5 620

153 863

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar
Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti
Opis tržby
Tržby za vlastné výrobky

Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti

Hodnota BO

Knihy

Tzžby za ubyt. a stravovanie

Hodnota PO

18 540

20 388

153 522

147 077

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Položka výnosov

Hodnota BO

Hodnota PO

Príspevky od iných ÚJ

55 754

102 634

Príspevky od fyz. osôb

52 299

51 111

4 887

3 647

Príspevok z podielu zapl. dane

Čl. IV (3) Dotácie a granty
Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Opis dotácie alebo grantu

3 7 9 5 4 1 3 0

/SID

Výška dotácie alebo grantu

Dotácia z mesta Lučenec

500

Dotácie z FSR

73 984

Dotácie z ÚPSVaR

6 882

Dotácia z obce Cinobaňa

150

Grant od nadácie PONTIS

500

Grant od nadácie Volkswagen

2 750

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady
Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
Významná položka nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

Materiál

56 174

70 016

Energie

25 486

25 566

9 293

9 498

Tovar
Opravy

4 870

3 626

Služby

45 332

33 683

Mzdy, odvody, ZSN

178 143

174 531

Príspevky PO

19 505

14 888

Príspevky FO

64 727

37 696

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Materiál
Energia, voda

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

554

449

1 350

1 831

Služby

730

880

Osobné náklady

869

1 559

Poplatky

144

167

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Jednotlivé druhy nákladov za

Hodnota

overenie účtovnej závierky

1 280

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

1 280

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch
Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

3 7 9 5 4 1 3 0

Opis položky na podsúvahovom účte

/SID

Hodnota

Autá a DHIM v RD a LC

120 309

Výpožička budov

714 861

Investovanie do chaty a okolia

265 981

Iné

Miesto pre ďalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy
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