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Čl. l
Všeobecné údaje

1)

Zakladatelia účtovnejjednotky a dátum registrácie účtovnejjednotky:
. Ministersfuo zdravotnĺctva Slovenskej republiky P.0.BOX 52 ul' Limbová č'2,
837 52 Bratislava, lČo 165 565
. MUDr. Alena Záhoráková' Školská 83/39, 931 01 Šamorĺn
. Učtovná jednotka bola zaregistrovaná Kra1ským úradom v Žiline dňa 26.8.2005 pod čĺslomoWS/No-19/05

2)

lnformácie o členoch štatutárnych orgánov a dozorných orgánov

Správna rada

.
.
.
.
.
.

PhDr' Jozef Mintál

predseda správnej rady

- člen
MUDr. Ján Grauzel- člen
lng. lvan Lukáčik, MPH - člen
Mgr' Rastislav Hanulák - člen
Mgr. Mário Fraňo

Riaditeľ

.

-

JUDr' lng. Jana Černáková - člen

-

štatutárny orgán

JUDr. lgor Koval, MPH

opis činnosti, na účelktorej bola účtovnájednotka zriadená.

Hlavnými činnosťami účtovnejjednotkysú všeobecne prospešné sluŽby (zdravotná starostlivosť)

a

poskytuje komplexnú ambulantnú
ústavnú preventĺvnu, diagnostickú a liečebnústarostlivosť
v endokrinologii a diabetológii pre pacientov detskeho a dospelého veku z celého Územia SR,
vykonáva konziliárnu činnosťv endokrinológii a diabetolÓgii pre iné zdravotnĺcke zariadenia s poradnou
ambulantnou starostlivostbu (odborní lekári, NsP, kliniky FN a špecializované odborné ústavy),
spolupracuje s vedeckými pracoviskami' s klinikami a inými pracoviskami liečebných zariadenĺ, ktoré sa
zaoberajú problematikou endokrinných ochorenĺ a diabetes mellitus,
rieši výskumne pqekty v endokrinologii a diabetológii
rámci štátneho, rezortného a ústavnéhoplánu,
uplatňuje uýsledky výskumu v diagnostike a poskytovanĺ liečebno-preventĺvnejstarostlivosti,

v

podiel'a sa na postgraduálnej výchove a pred atestačnej príprave lekárov a stredných zdravotnĺckych
pracovnĺkov zameraných na endokrinologiu a diabetológiu,
podiel'a sa na výchove vedeckých pracovnĺkov.

I

3)
T

Priemerný prepočĺtanýpočet zamestnancov

abuľka k čl. l ods' 4 o počte zamestn an cov a dobrovoÍníkov

BeŽné účtovnéobdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
Priemerný prepočĺtanýpočet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov

163,34

158,39

10

10

Počet dobrovol'nĺkov vyslaných účtovnoujednotkou
Počet dobrovol'nĺkov, ktorĺ vykonávali dobrovol'n icku
činnosť pre účtovnúiednotku počas účtovnéhoobdobia

4)

lnformácia o organizáciách v zriadbvatel'skej pÔsobnosti účtovnejjednotky.

Učtovná jednotka nemá V svojej zriadbvatel'skej pÔsobnosti Žiadne Účtovnéjednotky

5)

Udaje podl'a ods' 4 čl. lll a lV' sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe

.

Čl.ll
lnformácie o účtovnýchzásadách a účtovnýchmetódach

1)

lnformácia o splnenĺ predpokladu, Že Účtovná jednotka bude nepretžite pokračovať vo svojej činnosti.
Učtovná jednotka spíňa predpoklady, Že bude nepretžite pokračovať vo svojej činnosti.

2)

Zmeny účtovnýchzásad a zmeny účtovnýchmetód s uvedenĺm dÔvodu ýchto zmien a vyčĺslenĺmich vplyvu na
Íinančnúhodnotu majetku, záväzkov, základného imania a rĺýsledku hospodárenia účtovnejjednotky.

V priebehu účtovnéhoobdobia nedošlo k zmene účtovných zásad a účtovných metod.

3)

Spôsob oceňovania jednotlivých zloŽiek majetku azáväzkou v členenĺna
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnostbu,
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spÔsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
dlhodobý hmotný majetok obstaraný ĺným spôsobom,

a)

c)

e)

f)

g)
h)

dlhodobý Íinančnýmajetok,
zásoby obstarané kúpou,
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
zásoby obstarané iným spÔsobom,
pohľadávky,

i)
j)
k)
l) krátkodobý finančnýmajetok,
m)

n)
o)
p)
q)

časovéľozlĺšeniena strane aktĺv,
zäväzkyvrátane rezerv' dlhopisov, pÔŽičiek a úverov,
časovérozlĺšenie na strane pasĺv,
deriváty
majetok azäuäzkyzabezpečené derivátmi.

2

Uvedený majetok, pohl'adávky azäväzky vo vyŠšieuvedenom členenĺsú oceňované obstarávacou cenou.

4)

SpÔsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotneho majetku a dlhodobého
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, pouŽité sadzby odpisov a odpisové metody pri určenĺ
účtovnýchodpisov.

sa riadi prĺslušnými ustanoveniami zákona čĺslo431/2002 Z' z. o Účtovnĺctve v znenĺ neskoršĺch
predpisov, opatrenie MF SR 20.11.2013 čĺsloMF 1761612013l-74, ktoým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
Účtovania a účtováosnova pre účtovnéjednotky, ktoré nie sú zaloŽené alebo zriadené za Účelom podnikania v znenĺ
neskorŠĺchpredpisov azákona 595/2003 7. z' o dani z prĺjmov znenĺ neskoršĺch predpisov. Odpisový plán sa zostavuje
ako podklad k vyčĺsleniuoprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho pouŽĺvania. Na základe odpisového plánu sa
odpisový plán

odpisuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nepriamo prostrednĺctvom účtovnýchodpisov'

odpisovanie hmotného majetku

Pri rovnomernom odpisovanĺ sa ročný odpis určĺako podiel vstupnej ceny hmotného majetku
ustanovenejpre prísluŠnúodpisovú skupinu v $ 26 ods'1 takto:
odpisová skupĺna

Ročný odpis

1.

1/4

2

L/6

3

!a

4

1./72

5

r/20

6

1./40

a doby odpisovania

Postup pri odpisovaní hmotného majetku
V prvom roku odpisovania zaradĺ účtovnájednotka hmotný majetok v triedení podl'a Klasifikácie produkcie a klasifikácie
stavieb do odpisových skupĺn $ 27 ods' 1.
Pozemky sa neodpisujú.

odpisovanie nehmotného majetku
Učtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok rovnomerne za

4 roky

odpisová skupina

Doba odpisovania

Softvér

4 roky

Metody odpisovania aodpisová sadzba sÚ vzmysle zákona odani zprĺjmov č.595/2003 Z. z. vznenĺ neskoršĺch
predpisov. NEDU, n. o. pouŽĺva metÓdu rovnomerného (lineárneho) odpisovania hmotného a nehmotného majetku.

a

J

5)

7ásady pre zohľadnenie znĺŽenia hodnoý majetku. Učtovná jednotka nemá vypracované zásady pre zohl'adnenie
zniŽenia hodnoty majetku a ani jeho hodnotu nezniŽuje, nakol'ko nedošlo k znĺŽenĺujeho hodnoty oproti oceneniu
v Účtovníctve.

Čl. lll
lnformácie, ktoré dopĺňajúa vysvet!'ujú údaje v súvahe

1)

Udaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku zabeŽné účtovnéobdobie, a to

a)
b)

prehl'ad o dlhodobom majetku podl'a poloŽiek tohto majetku v členenĺpodl'a poloŽiek súvahy: uvádza sa stav
dlhodobého majetku v prvotnom ocenenĺ na začiatku beŽného účtovnéhoobdobia, prĺrastky, úbytky a presuny
tohto majetku a zostatok na konci beŽného účtovnéhoobdobia'

prehl'ad oprávok a opravných poloŽiek k dlhodobému majetku podl'a jednotlivých poloŽiek tohto majetku
v členenĺpodl'a poloŽiek súvahy: uvádza sa stav oprávok a opravných poloŽiek k dlhodobému majetku na
začĺatkubežnéhoúčtovnéhoobdobia, ich prĺrastky a úbytky počas beŽného Účtovného obdobia a zostatok na

c)

konci beŽného účtovnéhoobdobia,

prehl'ad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku beŽného účtovnéhoobdobia a na konci
beŽného účtovnéhoobdobia.

4

Tabuka k čl. lll ods.

1

o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého majetku

Tabul'ka č. 1
Oceniteh

l{ehmotn

v :leĺlky z
vfioJ.

SofrY r

a obdoble

pľáva

fthtl

0b8bÍanlo

dlhodob

dlhodobÓho

prcddavky

nehmotn

nehmotnÓho

na dlhodob

mahok

činnostl

naladĺu

PolkyÚutÓ
Spolu

nehm. malgL

Pĺvotnéocenenie-stav
na začiatku beŽneho

418772,74

418772,74

418772.74

418772,74

418772,74

418772,74

čtovneho obdobia

orírastkv
rlbvtkv

0resunv
Stav na konci beŽneho
t]ctovného obdobia

Opĺávky - stav na
začiatku beŽneho
učtovneho obdobia
prĺrastky

0

ribvtkv

Stav na konci beŽného
t]čtovného obdobia

418772,74

418772,74

0pravné poloŽky -stav
na začiatku beŽného
Účtovného obdobia

orĺrastkv
ubytkv

Stav na konci beŽného
ultovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku beŽného
ÚÓtovného obdobia

Stav na konci beŽného
učtovného obdobia

5

Tabul'ka č' 2
Samo$,

UmeleckÓ

dlolr

Pozemky
a

Sbvby

hnut. vecl

as

zbleily

bory

Pgltovat.
Dopravn
prostrledky

hnut vccl

celly

zál

dnÓ

gtádo

Drobn

Obctrranle

PoekylnutÓ

r ostatn

dlhodob.

ploddávB

tľal ch

a l'ažn

dlhodob

hmotnÓho

na dlhodob

DoÍl3tov

zvlontá

hmotmrl.

maiďĺu

hmď.malet

Spolu

PÍvotné ocenenie- stav na začiatku
beŽného Účtovného obdobia

288 188,73

orĺrastky

5 157 535,54

1333334,24

40 678,40

13677,32

1043,77

Úbv1kv

30 292,96

241531,26

43222,00

313 898,69

7 377 710,46

768284,17

822 639,89

14 439,02

319,64

57 467,31

103 562,70

227 092,24

42902,36

1024715,55

I 096 787,65

presunv
Stav na konci beŽného Č1ovného

287144,96

obdobia

oprávky

_

7'ĺ8,60

5 198 213,94

1 316

2636399,77

1 066 230,07

187 841 ,68

37 387,47

3 927 858,99

167 884,00

80 295,32

25 706,00

4 243,17

278128,49

30 292,96

14 439,02

319,64

45 051,62

2804 283,77

1116232,43

199 108,66

41 311,00

4 1 60 935,86

stav na zaČiatku beŽného

čtovnéhoobdobia
prirastky
ubvtkv

Stav na konci beŽneho ťlČtovného
obdobia

opravné položky - stav na začiatku
beŽného t]čtovného obdobia

orirastkv
Úbvtkv

Stav na konci beŽného čtovného
obdobia

zostatková hodnota
Stav na začiatku beŽného čtovného
obdobia

288 188,73

0,00

2521135,77

267 104,17

53 689,58

0,00

0,00

5 834,53

313 898,69

0,00

3 449 851,47

287144,96

0,00

2 393 930,17

200 486,17

27 983,58

0,00

0,00

1 591,36

1024715,55

0,00

3 935 851,79

Stav na konci beŽného tjčtovného
obdobia
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2)

Prehl'ad dlhodobého majetku, na ktoý je zriadené záloŽné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má

účtovnájednotka obmedzené právo s nĺm nakladať.

Učtovná jednotka nemá dlhodobý majetok, na ktoý bolo zriadené záloŽné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom
má účtovnájednotka obmedzené právo s nĺm nakladať.

3)

Udaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený u spoločnosti Allianz
1 109150 vo výške 3 465,57 €.

-

Slovenská poisťovňa, a.s. poistnou zmluvou čĺslo

51

4)

Udaje o štruktúre dlhodobého finančnéhomajetku

podl'a poloŽiek súvahy a
v

o

za

beŽné Účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členenĺ

zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu beŽného účtovnéhoobdobia

jednotlivých poloŽkách dlhodobého finančnéhomajetku.

Učtovná jednotka neeviduje Žiadny dlhodobý Íinančnýmajetok'

5)

lnformácia o výške tvorby, zniŽenia a zaúčtovania opravných poloŽiek k dlhodobemu finančnému majetku
a opis dÔvodu ich tvorby, znĺŽenia a zúčtovania.

Učtovná jednotka netvorĺ opravné poloŽky k dlhodobému Íinančnémumajetku, nakol'ko neeviduje Žiadnu zloŽku
dlhodobého Íinančnéhomajetku.

6)

Prehľad o významných poloŽkách krátkodobého Íinančnéhomajetku a o ocenenĺ krátkodobého Íinančného
majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázáuierka, pričom sa uvádza vplyv
takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia Účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok neevidujeme'

7)

Prehľad opravných poloŽiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku beŽneho účtovnéhoobdobia,
tvorba, znĺŽenie alebo zÚčtovanie opravných poloŽiek počas beŽného účtovnéhoobdobia a stav na konci
beŽného účtovnéhoobdobia, ako ajdôvod tvorby znĺŽenia alebo účtovania opravných poloŽiek k zásobám.

Učtovná jednotka netvorila počas beŽného účtovnéhoobdobia Žiadne opravné poloŽky k zásobám.

8)

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na poloŽky súvahy a v členenĺna pohl'adávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikatel'skú činnosť.

Učtovná jednotka eviduje pohl'adávky z obchodného styku a to len z hlavnej činnosti

o
o
o
9)

zdravotné poisťovne vo výške
ostatné pohl'adávky vo výške

456 309,52 €

celkom pohl'adávky vo výške

487 842,95 €

:

31 533,43 €

Prehľad opravných poloŽiek k pohl'adávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku beŽného účtovného
obdobia, tvorba, znĺŽenie alebo zúčtovanieopravných poloŽiek počas beŽného účtovnéhoobdobia a stav na
konci beŽného účtovnéhoobdobia, ako aj dôvod tvorby znÍŽenia alebo zúčtovaniaopravných poloŽiek
k pohľadávkam'
Učtovná jednotka netvorila opravné poloŽky k pohl'adávkam.

10) Prehl'ad pohľadávok do lehoty splatnostia po lehote splatnosti'
Učtovná jednotka eviduje len pohľadávky do lehoty splatnosti v celkovej výške 487 842,95 €

7

Tabuľka k čl' lll. ods'10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splaŕnosŕi

Sbv

na konci

beŽného účbvnéhooMobia

bezpíGtr. pÍedň. účtov.oMobh

487 842,95

1 082 739,46

487 842.95

'ĺ 082 739.46

Pohl'adávkv do lehotv solatnosti
Pohl'adávkv oo lehote solatnosti

Pohľadávkv spolu

1

1) Prehl'ad významných poloŽiek časovéhorozlĺšenia nákladov budúcich obdobĺ a prĺjmov budúcich obdobĺ.

Učtovná jednotka eviduje náklady budúcich obdobĺ vo výške 5 959,18 €. lde o alikvotnú časťpoistenia pre rok
2019 (poistenie zodpovednostiza škodu spôsobenú členmiSR a poistenie majetku)'

12) opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobeŽného majetku a obeŽného majetku podl'a poloŽiek
súvahy zabežné Účtovnéobdobie, a to

a)

opis základného imania, výška vkladov zakladatel'ov alebo zriadbvatelbv, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluŽby, prevody zdrojov z fondov účtovnejjednotky
a pod': za jednotlivé poloŽky sa uvádza stav na začiatku beŽneho účtovnéhoobdobĺa, jednotlivé prĺrastky,
Úbytky, presuny a zostatok na konci beŽného účtovnéhoobdobia,
opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorĺ účtovnájednotka, stav na začiatku beŽného účtovnéhoobdobia,
prĺrastky, úbytky, presuny a zostatok na konci beŽného Účtovného obdobia.

b)

Učtovná jednotka uvádza prehl'ad vlastných zdrojov krytia obeŽneho a neobeŽného majetku:

kýia

Tabuľka čl. lll' ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov

neobežného majetku a obežného majetku

Shv

na začiaťĺu
beälélto

účtomé|ho

PĺiÍaďv

Úty*y

Pľesuny

(+)

(.)

(+ĺ)

obdobia

Sbv na konci
beälého
účlovného
ohdobia

lmanie a
Základné imanie
z toho

4 136

4 136

3210117,50

3 210 117.50

970 384,28

970 384.28

1

:

nadačnéimanie v nadácii
vklady zakladateÍov
pĺioritný maietok

Fondv tvorené oodľa osobitného oredoisu
Fond reorodukcie
Oceňovacie rozdielv z orecenen' maietku a záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond

467 506,82

298 449.65

765 956.47

Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy

Nevysp0riadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

Výsledok hosoodárenia za Účtovné obdobie

Spolu

0

0

298 449,65

283118,24

49025s7.28

5 185 675,52

13) lnformácia o rozdelenĺ účtovnéhozisku alebo vysporiadanĺ Účtovnejstraty vykázanej

v

minulých účtovných

obdobĺach.
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Tabuľka k čl' lll ods'13 o rozdelenĺ účtovnéhozisku alebo
Bezprosfoedne prďchádzajúce
Názov položkv

účtovnéobdobie

Účtovný zisk

283118,24

Rozdelenie účtovnéhozisku
Prĺdel do základného imania
Pridel do fondu tvoreného podl'a osobitného predpisu
Prĺdel do Íondu reprodukcie
Prĺdel do rezervného fondu

283118,24

Prĺdel do fondu tvoreného zo zisku
Prĺdel do ostatných fondov
Uhľada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulÝch rokov
lne

Účtovná strata

Vyspoĺiadanie účtovnejstraty
Zo základného ĺmania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného vÝsledku hospodárenia minulÝch rokov
lne

14) opis a výška cudzĺch zdrojov, a to

a)

údaje o jednotlivých druhoch rezeľV, ktore tvorĺ účtovná jednotka: uvádza sa stav rezerv na začiatku
beŽného účtovnéhoobdobia, ich tvorba, zniŽenie, pouŽitie alebo zrušenie počas beŽného účtovného
obdobia a zostatok rezervy na konci beŽného účtovnéhoobdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok
pouŽitia rezervy.

Učtovná jednotka tvorila rezervy na nevyčerpanédovolenky za rok 2019 vo výške 88 559 Eur a rezervu na audit
zarok2019 vo výške 4 800,- Eur.
Tabuľka čl. lll. ods' 14 písm. a) o tvorbe a použitírezeru

Druh rezeĺvy

S:tav

nazačiaťĺu
b€Ĺ

úč"bv' oMobia

&úonie
Tvoĺba
Í€zgĺY

Použitie
ÍozeĺY

alebo

attrenle

]lmÍY

&v

na

loĺrci bežnäto

ÚčsYĺtéhoobdobh

Jednotlivé druhv krátkodobÝch zákonných rezeÍv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezerw spolu
Jednotlive druhy kÍátkodobých ostatných rezerv

73 400.95

93 359,00

73 400,05

c3 35C,00

Ostatné rezeĺw spolu

73 400,95

93 3s9.00

73 400.95

93 359,00

Rezervy spolu

73 400,95

93 359.00

73 400.95

93 3s9,00

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
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b)

údaje o významných poloŽkách na účtoch325

stav

a

zostatok

- ostatné záväzky a 379 - lné záväzky: uvádza

sa začiatočný

druhov záuäzkov,

Slav na

začiďĺu
Údaio o významných poloŽkách m

íÉtoch

Stav na konci

Pľĺnsfiy

bebého

Úuvtty

beätého
účtomého
obdobia

účtovného

oMobia

325 - ostatne záväzky
379 - iné záväzky

25840,73

50 046'ô2

75 449,22

438,13

Soolu

25840.73

50 046.62

75 449,22

438,1 3

c)

prehl'ad o výške záväzkou do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d)

prehl'ad o výške zäuäzkovpodl'a zostatkovej doby splatnosti v členenĺpodl'a poloŽiek súvahy

1.

dojedného roka vrátane,

2'
3'

od jedného roka do piatich rokov vrátane,
viac ako päťrokov,

Učtovná jednotka eviduje krátkodobe záuäzky do lehoty splatnosti jedneho roka vo výške 517 270,42 €.
jedného roka do piatich rokov výška záväzkov 103 100,87 €
Tabuľka čl. lll' ods' 14, pĺsm. c) a

d)

o

od

záväzkoch
Stav na konci

Druh záväzlĺov

Befu$o účlovného
obdobia

Bezpr. pĺedch. účbmého.
obdobia

Zäväzkvpo lehote splatnosti
Zäuäzkydo lehoty splatnosti so zostat. dobou splatnostĺ do iedného roka

687 535,55

517 270,42

Krátkodobé záväzkv soolu

687 535,55

517 270,42

54841.43

't03 100.87

Dlhodobé záväzky spolu

54 841.43

103 í00'87

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

742376,98

6203n,n

Záväzky so zostat. dobou solahosti od iedného do oiatich rokov vrätane
Záväzky so zostakovou dobou splatnosti viac ako päťrokov

e)

prehl'ad o záväzkoch zo sociálneho fondu: uvádza sa začiatočnýstav, tvoľba a čerpanie sociálneho fondu
počas účtovnéhoobdobia a zostatok na konci účtovnéhoobdobia'

Učtovná jednotka eviduje ku koncu beŽného účtovnéhoobdobia stav sociálneho fondu vo výške 4 358,77 €.
Tabuľka čl' ill. ods.14 pÍsm. e) o vývojisociálneho fondu

Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovnéhoobdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

BeiĺÉučbmó obdobie

Bezp'ocÚ. pĺeĺlcl'ádzaj.

účbvnéobdobie

2135,54

1 933,43

50 186,23

43 093,31

47 963.00

42891,20

4358.77

2135.54

Tvorba zo zisku
Čemanie

Stav k pos|ednému dňu účtovnéhoobdobia
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f)

V

prehľad o bankových úveroch, pÔŽičkách a návratných výpomociach s uvedenĺm meny,
ktorg boli
poskytnuté, druhu, hodnoty, v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia.

Tabuľka k čl' lll ods' 14 pĺsm. f) o bankových úveroch, pÔžičkách a návratných finančných výpomociach

Druhcudzieho

zdĺoĺl

výška

Xgta

úĺotovv

lĺ

Forma

spht'oď

zabezpečoĺtb

isliry

Sumr
na

lonci boútäto

Účlovné|pobdobb

Sum idiny na konci

lezpĺoeĺ'cĺnepĺeĺaĺoz
úfumä'oobdob&t

Krátkodobý
bankový úver
PÔŽička
Návratná finančná
výoomoc
Dlhodobý bankový
Úver

Spolu
Učtovná jednotka neevidovala Žiadny dlhodobý úver.

g)

prehl'ad o významných poloŽkách časového rozlĺšeniavýdavkov budÚcich obdobĺ

Učtovná jednotka neeviduje poloŽky časovéhorozlĺšenia výdavkov budúcich obdobĺ.

15) Prehl'ad o významných poloŽkách vynosov budúcich obdobĺ v členenĺnajmä na

g)
h)

i)
j)

k)

zostatkovÚ hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
zostatok nepouŽitejdotácie alebo grantu,
zostatok nepouŽitej časti podielu zaplatenej dane,

zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného podielu zaplatenej dane

Tabuľka čl. lll' ods. 15 o

budúcich obdobĺ
Stav na konci

Pobžky výnosov budúcich oMobi

z dôvodu

bezpĺ. pĺedchid.
účtov.obdobia

Stav na konci
PÍirastky

Úryty

beŽÉp
účtobdobh

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého maietku
dlhodobeho ma|etku obstaraného z dotácie
dlhodotÉho majetku obstaraného z Íjnančnéhodaru
dotácie zo Štátneho rozpočtu alebo z orostriedkov EurÓoskei Únie
dotácie z rozoočtu obce alebo z rozpočtu wŠŠiehoúzemnéhocelku
qrantu
podielu zaplatenei dane

dlhodobého maietku obstaraného z podie|u zaplatenei dane

Učtovná jednotka eviduje výnosy budÚcich obdobĺ v celkovej výške 33 218,46 €, čo predstavuje nájom platený
dopredu.

16) Udaje o majetku prenajatom formou finančnéhoprenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka, v členenĺna istinu

b)

1'
2.
3.

a finančný náklad,

suma istiny a Íinančnéhonákladu podl'a doby splatnosti
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov vrátane,

viac ako päťrokov.

1l

Tabul'ka k čl' lll ods. 16 o

formou finančného

Stľ na konci

Stav na konci
bezprostĺedne
predchádzajúceho

Zäv äzok

Finančný nákld

lstina

účtov.obdobia

beŽného úč'tov.

obdobia

Celková suma dohodnutých olatieb
do jedného roka Vrátane
od jedného roka do piatich rok. vrátane

viac ako päťrokov

Učtovná jednotka neeviduje Žiadny majetok prenajat!ý formou finančnéhoprenájmu'

v

Čl.
lnformácie, ktoré dopĺňajúa vysvetl'ujú údaje vo výkaze ziskov a strát.

1) Prehl'ad lžieb za

vlastné výkony atovar suvedenĺm ich opisu avyčĺslenĺmhodnoty

tžieb podl'a

jednotlivých hlavných druhov, sluŽieb hlavnej činnosti a podnikatelskej činnosti účtovnejjednotky.

Prehl'ad tžieb a výnosov účtovnejjednotky zabeŽné Účtovné obdobie

1.

:

trŽby za vlastné výkony

výkony
stravu

.
.
.

za zdravotné
6 882 305,19 €
výnosy za
36 829,99 €
ostatné výnosy za
vynosy od samoplatcov, europskych poistencov a osobitné platby od zdravotných

2.

poisťovnĺ

vynosy

.

3'

346 969,15 €

z podnikateľskej činnosti

majetku

výnosy z prenájmu
36 647,54 €
bola prenajatá 1/3 budovy na prevádzku laboratoriĺ.

ostatné ýnosy

.
z toho

-

prĺspevky

výnosy z podielu

2o/o

daní

15 896'56

€

:

zarok2019 bol poskytnutý prĺspevok 2

% podielu danivo

výške'l5 896,56 €' Za tieto prostriedky bolizakúpené

lieky.

2)

opis a vyčísleniehodnoty významných poloŽiek, prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov.

Učtovná jednotka

or]''.

roku 2019 finančnéprĺspevky oxoo,oo

ilľJľJjT$otdobĺ

Finančnédary boli pouŽité na pokrytie nákladov zdravotnĺckej prevádzky

9)

Prehl'ad dotáciĺ a grantov, ktoré účtovnájednotka prijala v priebehu beŽného účtovnéhoobdobia.
Učtovná jednotka v priebehu beŽného účtovnéhoobdobia neprijala Žiadne dotácie.

4)

opis

a suma rĺýznamných poloŽiek finančných výnosov: uvádza sa aj celková suma kuzových ziskov
pričom osobitne sa uvádza hodnota kuzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.
Učtovná jednotka eviduje z poloŽiek Íinančnýchvýnosov len úroky vo výške 0,37 €.

t2

5)

opis a vyčĺslenie hodnoty významných poloŽiek nákladov, nákladov na ostatné sluŽby osobitných nákladov
a iných ostatných nákladov.

Ako významne poloŽky nákladov Účtovná jednotka vyčĺsluje

.
.
.
.
.
.

6)

|l.ky
172276,45 €
SZM
51 980,77 €
spotreba energiĺ 287 175,49 €
sluŽbY
378622,24 c
mzdy
3 861 147,15 €
odpisy
278128,49 €

Prehl'ad o účelea výške pouŽitia podielu zaplatenej dane za beŽné účtovnéobdobie

Tabuľka

k

čl' lv.ods.6

o

účelea výške použitia podielu

Úcel pouĺĺtĺapoĺielu zaphenej darc

zaplatenejdane

PoužiÉsuma z bezpmstr pĺedctáú.

Nákup liekov

Použitá sum bežného

účbméhoobdobia

účbvnŕňoobdobil

19732,41

15 896,s6

zostatok podielu zaplatenej dane beŽného účtovnéhoobdobia: 0

7)

opis

a suma významných poloŽiek finančných nákladov, uvädza sa aj
účtovanáku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

celková suma kuzových

strát

Učtovná jednotka neeviduje Žĺadne významné poloŽky finančných nákladov ani kuzové straty.

8)

V účtovnejjednotke, ktorá ma povinnosť oveľenia účtovnejzávieľky audĺtorom,
a suma nákladov za účtovnéobdobie v členenĺna náklady za

a)
b)

c)

d)
e)

sa uvedie

vymedzenie

overenie účtovnejzávierky
uisťovacie audĺtorskésluŽby okrem overenia Účtovnej závierky
súvisiace audĺtorskésluŽby
daňové poradenstvo
ostatné neauditorské sluŽby

Tabuka k čl. lV ods'

B o

nákladoch vynaloŽených v sÚw.s/osŕl s auditom Účtovnej závierky

Jednoĺivé druhy nálladov za
overovanie účtovnej záVierky

Suma
4 641,12

uisťovacie audĺtorske sluŽby s výnimkou overenia
Účtovnei závierky

súvisiace aiditorske sluŽby
daňové poradenstvo
ostatné neaudĺtonké sluŽbY

Spolu

4 641,12

l3

čI. v

opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné poloŽky prenajatého majetku' majetku prijatého do úschovy, odpĺsanépohľadávky a prĺpadne dalšie
poloŽky'

Učtovná jednotka neeviduje Žiadne poloŽky z vyššie uvedených na podsÚvahových účtoch.

Čl. vl

Ďalšie infoľmácie

1)

opis ahodnota iných aktĺv, ktoými sa rozumie moŽný majetok, ktor'ý vznikol vdôsledku minulých udalosti
a ktorého existencia alebo vlastnĺcfuo závisi od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých
udalosti budúcnosti, ktoých vznik nezávisĺ od účtovnejjednotky : týmito ĺnými aktĺvami sú napľĺklad právazo
servisných zmlúv, poistných zmlÚv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlÚv, práva z investovania
prostriedkov zĺskaných oslobodenĺm o dane z príjmov.

Učtovná jednotka neeviduje iné aktĺva.

2)

Opis a hodnota iných pasĺv vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutĺ, z poskytnut'ých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podl'a jednotlivých druhov ručenia: takýmito inými pasĺvami sú

a)
b)

:

moŽná povinnosť, ktorá vznikla ako dÔsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisĺ od toho, či
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalosti v budÚcnosti, ktoých vznik nezávisĺ od
účtovnejjednotky, aĺebo
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretoŽe nie je

pravdepodobné, Že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úŽitkov alebo
výška tejto povinnostisa nedá spol'ahlivo oceniť.

Učtovná jednotka neeviduje iné pasíva vyplývajúce ako dôsledok minulých udalosti a súdnych rozhodnutí.

3)

opis významných poloŽiek ostatných finančných povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctvea neuvádzajú
sa v súvahe : pri kaŽdej poloŽke sa uvádzajej opis, výška a údaj' či sa týka spriaznených osôb, a to

a)
b)
c)

povinnosť z devízových terminovaných obchodov a iných Íinančných derivátov,
povinnosť z opčných obchodov,

d)

, naprĺklad
z dodávatelských alebo odberateľských zmlúv
povinnosť leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných a podobných

e)

zmlúv,
iné povinnosti.

zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určitéproduký alebo sluŽby

Učtovná jednotka nemá Žiadne finančnépovinnosti, ktoré nesleduje v účtovnĺctve.

4)

Prehl'ad nehnutel'ných kultúrnych pamiatok, ktore sú v správe alebo vo vlastnĺcfue účtovnejjednotky

Učtovná jednotka má vo svojom vlastnĺctve budovy Kollárov dom, Liečebný dom Bratislava a kúpel'ný park, ktoré
sú vedené v evidencii kultúmych pamiatok, Pamiatkového úradu SR, Bratislava.
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5)

lnforrnácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému
závierka a dňom jej zostavenia.

Učtovná jednotka neeviduje v uvedenom časovom limite Žiadne

sa zostavuje

Účtovná

ýnamné skutočnosti'

V Ľubochni :12.2'2020
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Vedeniu neziskovej organizžrcie Národný endokrinologický a diabetologický ústav

Spľáva z auditu účtovnejzávierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnejzávierky neziskovej organizácie Národný endokrinologický a diabetologický ústav
(..Spoločnost"'), ktorá obsahuje súvahu k 3 l. decembru 2019, výkaz ziskov a stnĺt za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu, a pozĺrámky, ktoré obsahujú súhrn výaramných účtovnýchzĺĺsada účtovných metód.

Podľa ndšho nóaoru, priložend účtovnózóvierku poskytuje pravdivý a verný obraz finončnej situticie
Spoločnosti k 3I. decembru 2019 a uýsleĺlku jej hospoddrenio za rok končiaci sa h uvedenému ddtumu podľa
zókona č.13l/2002 z z. o účlovníctvev znení neskorších predpiso1, (tľolej len .uŕkon o účlovníclve")'
ZáHadpre náuor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandaľdov (Intemational Standards on Auditing, ISA).

NaŠazodpovednost' podl'a ýchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. od Spoločnosti sme nezávisli podl'a ustanovení zákona č. 42312015 o štatutárnom audite a o zmene a
doplnení ákona č. 43l12002 Z. z' o účtovníctvev mení neskoľšíchpredpisov (d'alej len ,,zákon o štatutámom
audite") ýkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu auditora' relevantných pre náš audit účtovnejzávierky
a splnili sme aj ostatné poŽiadavky ýchto ustanovení ýkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audĺtorské dôkazy,
ktoré sme ziskali, poskyrujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutámeho oľeánu za účtovnúzávierku
Štamtámy orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnejávierky podl'a zĺĺkona o účtovnĺctvea za tie interne
kontroly, ktoré povaŽuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje q7mamne nesprávnosti,
či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovanĺ účtovnejzávieľky je štatutárny orgĺin zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti

nepretľŽite pokračovať vo svojej činnosti, za opĺsanie skutočností ýkajúcich sa nepretrŽitého pokračovania
v činnosti, akje to potrebné, a za použitie predpokladu nepretrŽitého pokračovania v činnosti v účtovnĺctve,ibaŽe
by mal v úmysle Spoločnosťzlikvidovať alebo ukončiťjej činnosť,alebo by nemal inú realistickú moŽnosť neŽ
tak urobiť'
Zodpovednosť audĺtora za audit účtovneiávierkv
Nďou zodpovednostbu je zĺskať primerané uistenie, či účtovná ávierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať spnĺvu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
stupňa, ale nie je árukou toho, Že audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských

je uistenie vysokého

štandardov vŽdy odhali významné nespnĺvnosti, ak take exisnrjú. Nesprávnosti môfu vatiknúť
v dôsledkupodvodu alebo chyby azavýmamné sa povaŽujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že

jednotlivo alebo v súhme by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouŽĺvatel'ov. uskutočnené na základe tejto
účtovnejzávierky.

V rámci audifu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov' počas celeho auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:
a

a

Identifikujeme a posudzujeme riziká v'ýmamnej nesprávnosti účtovnejzávierky, či uŽ v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audĺtorské postupy reagujúce na tieto riziká a
získavame audítorske dôkazy, ktoré sú dostatočnéa vhodné na poskytnutie základu pre náŠ niĺĺzor.Riziko
neodhalenia ýznamnej nespravnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby,
pretoŽe podvod môŽe zahrňať tajnú dohodu, falŠovanie, úmyselne vynechanie, nepravdivé vyhlásenie
alebo obídenie intemej kontroly.
oboznamujeme sa s intemými kontrolami ľelevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúťaudítorske
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelomvyjadrenia názoru na efektívnosťintemých
kontrol Spoločnosti.

a
o

Ilodnotĺme vhodnost' pouŽitych úČtovnýchzásad a účtovnýchnletód a primeranosť účtovnýchodhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich intbrmáciĺ, uskutočnene štatutárnym orgánorn.
Robín-re záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovnĺctvepouŽíva predpoklad nepretrŽitého
pokračovania v Činnosti a na áklade zĺskaných audĺtoľskýchdôkazov záver o tonr, či exisfuje význarnná
neistota r.súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktore by mohli výmamne spochybniť schopnosť
SpoloČnosti nepretrŽite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, Že významná neistota existuje,
sme povinní upozomiť v našej správe auditora na súvisiace informácie uvedené v účtovnejzávierke

alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovat' náš názor. Naše závery vychádzajú

a

z audítorských dôkazov zĺskaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo
okolnosti vŠak nlôŽu spôsobiť, Že Spoločnosťprestane pokĺačovat'vnepľetrŽitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, Štruktúrua obsah účtovnejzávierky vrátane infonnácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závieľka zachytáva uskutočnené hansakcie a udalosti spôsobom, ktory vedie k ich
vernému zobrazeniu.

Správa k informáciám, ktoľésa uvádzajú vo výľočnejspráve
Štatutárny orgánje zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a poŽiadaviek zákona
o účtovníctve.Náš vyššie uvedený názor na účtovnúzávierku sa nevďahuje na iné infonnácie vo výročnej správe.

V súvislosti s audĺtom účtovnejzávierky je našou zodpovednosťou oboznámenie

sa s informáciarni uvedenými vo
výročnej správe a zváŽenie, či tieto informácie nie sú vo výmamnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami. ktore sme získali počas auditu účtovnejzávierky, alebo sa inak zdajú byť významne

nespnĺvne.

Posúdili sme' či výročná správa SpoloČnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyŽaduje zákon o účtovnĺctve
Na zák|ade prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podl'a náŠho názoru:
- infoľmácie uvedené vo výľočnejspráve zostavenej za rok 20l9 sú v súlade s účtovnou ávierkou za daný
_

ľok,
výročná správa obsahuje informácie podl'a ákona o účtovníctve.

Okrem toho. na zák|ade naŠich pomatkov o úČtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnejzávierky, sme povinní uviest', či sme zistili výmamné nesprávnosti vo vtj'ročnej správe' ktoru sme
obdräli pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviestt.
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