Poznámky k ričtovnej závierke
zostavenej ku dňu 31. 12.2019

Ct.I
Všeobecné údaje

(1)

Identifikačnéúdaje účtovnej jednotky

a) Názov účtovnejjednotky: FAKULTNÁ NEMocNIcA s POLIKLINIKOU
J. A.

REIMANA PREŠov

Sídlo:

Hollého 14, 081

tČo:

006

Dátum

zriadenia:

Spósob zriadenia:

Názov

zriadbvatel'a:

Sídlo zriad'ovatel'a:

b) Právny dóvod

l

.

8l

Prešov

la577

jírla 1991

Zriad'ovacia listina čísloW7alW91 -AIXI-

1

Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava

Limbová 2, 837 52 Bratislava

na zostavenie čtovnej uzávierky:

riadna rjrčtovn á závierka

c; Úetovná jednotka je sírčasťoukonsolidovaného celku:
- ano

(2)

Opis činnosti ričtovnej jednotky:

(3)

Štatutámyzástupca:

Poskytovanie ambulantnej a ristavnej zdravotnej
starostlivosti

- rada riaditel'ov:

'M{JDr. Radoslav ČuHA, MBA, MpH

generálny riaditel'

Ing. Mária Miščíková,MBA

ekonomick} riaditel'

MtJDr. Juraj Smatana, MBA

medicínsky riaditel'

PriemernY Počet zamestnancov

počas čtovného obdobia:

- PnemernY Počet zame nancov
počas ťrčtovného

obdobia 2 433,1l

2.20tg
počet vedricich zamestnancov

- počet zamestnancov k 31 .l

z toho:

2

462
65

čl.il
Informácie o rÍČtovnychzásadách
(

1)

Účtovná závierka

(2)
(3)

je

zostavená za

pokračovat' vo svojej činnosti:
- áno

f,i#"-i::"JJ#.:*T"uo

a

a

PredPokladu,

riČtovn;

ch

čtovnych metódach

že tičtovná jednotka bude

nepret ržite

zásad počas bežnéhoobdobia a ich
vplyv na

- nle

|.po.oU

ocenenia jednotliq ch položiek

UČtovná jednotka

.ie Ptaiitet'om DPH pre oblast' t kajri.c1 sa ekonomickej
a podnikatel,skej
Činnosti, V PríPadoóh, ked' je aoaavatlť
phtitelbá--iipH, fakt,irovana ĎpH vstupuje
obstarávacej ceny majetku a zásob
do
v}užívanéio,.r,luun.; einnorti.
Dlhodob} hmotn a nehmotny majetok
nakupovany
- dlhodobY majetok nakuPovany .u' o""ň'u.1" obstarávacou
cenou, obstarávacia cena
zahÍňa cenu, za ktoru iu ,nál"tot
obstJral un,lr.ruav

IilŤ#:""

*

nákladY srivisiace .

ou.iu.#.

s visiace sjeho

obstaraním.

v ričtovnej .;eonotte: dopravné

- s časťouobstarávacej ceny nje stl riroky a realizovanékurzové
rozdiely.
- dlhodob majetok nadobudnut}
U,"ioipli"i,Á
-

o"
l"Í|oTlÍ"*::"

Prevode

prevodom pri splynutí, zltňení,
v ktorej ,a dote.a" viedol

,u o""nu;" cenou,
'piauy

ak nie je moŽné zistiť cenu, oceňuje
sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
;":
*l
získan
1 1ehmotnÝ
!,bezodplatne
- majetok získany
bezodpiatre sa oceňuje hodnotou uvedenoir
darcom, resp.
reprodukčnou hodnotou.
Zásoby nakupované

Dlhodob trmotňli

-

nakuPované zásobY sa oceňujri obstarávacou
zaktor sa zásobY obstarali a náklady s visiacecenou. obstarávacia cena zahfňa cenu,
s ich obstaraním,
Pohl'adávky

**u"ojiiŤ;*nu ff;hodnotY
-

-

Pohťaáavok

r"Ó"J.":" uyro."ni.n

opravnej položky.

peňažnéprostriedky a ceniny, pohl'adávky
pri ich vzniku sa oceňujri ich menovitou
hodnotou;
darované peňažnéprostriedky sa oceňuj
menovitou hodnotou.

.

casové rozlíšenie na strane aktív
- pri účtovanínákladov a výnosov sa uplatňuje zásada časovéhorozlíšenia.Náklady
budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktoráje potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovnýmobdobím.
Záv ázky, vrátane rezerv
závázky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii
zisti, že suma závázkov je iná ako ich výška evidovaná v účtovníctve,uvedú sa
závazky v úětovníctvea v účtovnejzávierke v tomto ocenení.
- íezer.vy sú záv'ázky s neis!ým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na
základe zásady opatrnosti, tj. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa
v očakávanej výške závázku. Tvorba tezerv sa uplatňuje od roku 2008. Od roku 2014
došlo k zmene tvorby rezerý na nevyčerpanédovolenky Tá sa tvorí na nevyčerpanú
dovolenku len v rámci zdaňovanej činnosti.
Časovérozlíšenie na strane pasív
- pri úětovanínákladov a qýnosov sa uplatňuje zásada časovéhorozlíšenia.Výdavky
budúcich období avýnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktoráje potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovnýmobdobím.
Majetok obstaraný z transferov

-

(4)

majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

Spósob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovnýchodpisov:
- odpisový plán sa zostavuje prostredníctvom SW, ktorlým sa eviduje tak dlhodobý
majetok ako aj drobný majetok,

- odpisy DNM

a

DHM sú stanovené tak, že odpisovať sa

zaěína odo dňa zaradenia

majetku do používania. Používasa rovnomerný spósob odpisovania,
- odpisy DNM a DHM sú účtovanév súlade so zákonom o účtovníctveě, 43112002

Z.z.v

znení neskoršíchpredpisov a v zmysle odporúčaníMZ SR vypl;ývajúcich z auditu
konsolidovanej účtovnejzávierky. Pri novozaradenom majetku sa posudzuje
ekonomická životnosť majeku a táto sa používapre úětovnéodpisy.
Účtovné odpisy sa zaokruhťujú na celé eurá smerom nahor. Pri doodpisovaní majetku sa
používajúaj desatinné miesta. Majetok je sledovaný v operatívnej evidencii, kde je rozdelený
podl'a zdrojov financovania pri jeho obstaraní.

(5)
(6)

Zásady pre zohl'adnenie zníženiahodnoty majetku:

-

hodnota majetku sa znižuje na základe znaleckých posudkov, resp. na základe
kvalifikovaného odhadu po odsúhlasení v ústrednej inventarizaénej komisii.

Zásady pre vykazovanie transferov
- bežný transfer (vrátane darovacích zmlúv) sa zúčtujedo výnosov vo vecnej a časovej

súvislosti s výdavkami.
- kapitálový transfer sa zúčtujedo qýnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

(napr.

s

odpismi,

s

opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného

dlhodobého majetku).

(7)

Cudzia mena
mene prepočíána menu euro;

- majetok azávázky vyjadrené v cudzej mene sa

prepočítavajúna euro vyhláseným
kurzom platným ku dňu uskutočnenia účtovnéhoprípadu a ku dňu, ku ktorému sa
zostavuj e úětovná záv ierka.

čl. ilI
Informácie o ridajoch na strane aktív srivahy

A/

Neobežn majetok

Informácie o ridajoch k neobežnému majetku - pohyb obstarávacích cien, pohyb oprávok
ch položiek, pohyb zostatkoq ch cien podl'a jednotliv ch zložiek majetku k31.12.20l9
uvádzame v tabulkovej časti poznámok - tabulka číslo1.
Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku k 1.1.2019 bola vo v; ške 42l661,52 eur,
k31.12.2019 vo v; ške 45l 925,52 eur. V priebehu roka bol prírastok vo q ške 30 264,00 eut.
a opravn;

Obstarávacia cena pozemkov k 1 . 1.20 l 9 bola vo q ške 3 388 67 0,52 eur, k 3 1 .12.2019 vo q ške
3 383 663,22 eur. Y priebehu roka došlo k ribytku vo vyške 5 007,30 eur. Dóvodom ribytku je predaj
majetku.
Obstarávacia cena stavieb k 1 .1.20l9 bola vo q ške 49 554 978,85 eur, k 3l,12.2019 vo q ške
54 051

l40,8l

eur.

Prírastky počas roka20l 9 boli vo vyške 4 496 l61 ,96 eur:
Názov

suma v eurách

Elektroinštalačnépráce - sridne lekárstvo
Rekonštrukcia operačn ch sál C a D
D+M automaticklich posuvnych dverí operačnésály - sála D
D+M automatichich posuvnych dverí vstup na urgentny príiem
Rekonštrukcia operačne.j sály C
Plošina pre invalidov pred budovou ODCH
Rekonštrukcia vsfupnych dverí budovy psychiatrie
Uprava vsfupnYch priestorov - pediatrické oddelenie
Rekon štrukcia a mode rnizácia prie storov - pedop sych iatria
Zateplenie budoW, qfmena okien - pavilón ODCH
Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístro.ja
Rekonštrukcia priestorov pre oddelenia radiačnei onkológie
Rekonštrukcia póvodného internistického pavilónu

2 984 950,08

Celkom

4 496 161,96

V priebehu roka20l9 neboli žiadne ribytky

46

83

28 347,72
13

7

67

,4l

3 342,43
12 608,04
3

8 l 16,95
4 200,00

|1 221,20

60 923,93
662 886,43

l25 169,46

77 658,36
472 969,95

na írčtestavieb.

Obstarávacia cena samostatn; ch hnutelh; ch vecí a s borov
461,87 eur, k 3l ,12,20|9 vo vl ške 50 7 52 43 l ,0 l eur.

vecí k 1.1.2019 bola vo q ške

_7

Prírastky počas roka 2019 boli vo q ške 4 629 946,02 eur. Podl'a zdroja financovania prírastky
financované z vlastn; ch zdrojov vo vyške 458 523,21 eur, z prostriedkov ŠRvo v ške 4 136 728,17
eur a formou darovacích zmlriv prírastok majetku vo q ške 34 694,64 eur.

v eurách
Názov

obstarávacia cena

ll4

Anesteziologick} prístroj GE Carestation - 4 ks
Antidekubitn;.i rystém Total Care Pack - 2 ks
,Cysto-lJrethro-Fiberskop, Set STORZ typ l l272CA - 2 ks
Celová lampa HEINE ML4 LED

Defibrilátor CORPULUS C3
Defibrilátor DEFIGARD 4000 s kov.defi elektródami
Defibrilátor Defigard 5000 bifázicky s kov.elektródami
Digitálny RTG prístroi CALYPSO

l

s

l

58|,20

3 449,00
17 976,a0

5 040,00
9 588,00

22l

Drenéňny systém Thopaz Plus MEDELA - 2 ks

Echokardiografickl USG systém VIVID E90

670,00

4 250,88

400,00

8 930,40

príslušenstvom

EKG EDAN SE-l20a Expres
EKG EDAN, SE-l200 Express

l

l3

520,00

2 640,00
3 240,00

EKG holter DMS 300-3A d bo tálny 3-kanálovy
EKG holter DMS 300-48 d bo tálny 3-kanálovy
EKG prístroj s vozíkom CONTEC 12 zvodové - 2 ks
Elektroliečebny kombinovany prístro| GYMNA Combi 400V
Fototerapia Mavi LED - 4 ks
Generátor elektrochirurgickY bipolárny LigaSure

ATOM Air IncuInkubátor ATOM Air lrcuKamerovy systém CCTV

l

920,00

2 520,00
4 260,00
5 589,00
12 120,00

6 751,64

7 l08,80

Inkubátor

16 275,85

2 132,90

Kamerov} systém dodávka
Klimatizačná iednotka LG MtJ3Ml9 - 2 ks
Klimati začnájednotka nástenná split PCO9SQ
Klimati začnájednotka nástenná split SC l 8SQ
klimati začnái ednotka vere.i ná lekáreň
Klimatizačná jednotka Vivax ACP 27 - 3 ks

14 |19,92
3 722,33

1913,04

Kompresor DK50 2Yl50iM s membránou a sušičom

2
2
5
6

Lam nárny box EkoStar FLOW BH800 basic line

5 844,00

Lam nárny box EkoStar FLOW BH800 basic line

6 534,00

Lehátko sprchovacie LS2 l 00

ELEGANZA Smat Junior _ 2 ks
mechanické PRAKTIKA 2-modrá oslo 8048 - 30 ks
detské elektrické

novorodenecké MINI - 3 ks

3 400 000,00
3 81 7,20

52 126,80

l6 200,00
2 790,00
- 3 ks

lná pracovná stanica Workstation

7176,80
3 495,20
7 067,56

LCD 55" OPSAL

tor multiparametricky neonatálny

426,00

3 400,00

M kroskop OLYMPUS CX33 RTFS2-100
M kroskop Olympus CX-43
tor

162,16

6 218,64

sprchovacie hydraulické - 2 ks

v}hrevné BABYTHERM 80l0
Magnetoterapeutick:í prístroi DIMAP V

Mob
Mon
Mon
Mon
Mon

104,25

2 390,00

Lineárny uqichl'ovač TrueBeam s príslušenstvom

Lóžko
Lóžko
Lóžko
Lóžko
Lóžko

485,44

6 450,00

COMEN C60

2 467,20

tor vitálnych funkcií B40 - 2 ks

16 440,00

tQrovací systém EKONA model 8000

14 052,00

Motodlaha ramenná KINETEC Centura CPM unit

Motorovy systém batériovY ACCIJLAN 3TI
Nepriama digitalizácia FCR PRIMA T2
Odsávacia iednotka VICTORIA Versa
Odsávačka MEVACS M38, MOD-l - 2 ks

8 400,00
13 709,39
17 328,00

2 l00,00
4 596,00

Odsávačka VICTORIA Economy - 4 ks

6 984,00

Odsávačka VICTORIA Versa - 2 ks

4176,00

pc zostava

l

700,00

PC zostayaana|'ov.zar. EPSON, HP Elite Desk
Plošina pod nosi4lá s kotviacim systémom

2 236,80

Podložka pre pqlohovanie chrbtice SCHMITZ
Príslušenstvo p_re uskladnenie technickej dokumentácie

2 265,60

5 610,00

RTG intraorálny prístroj MayRay Hypersphere
Server pre zapojenie do KNIS-u INTEL
Server TomoCon PACS HW PowerEdge R740
Somatom Confidence 64 RT tJpgrade CT prístroja
Stimu l átor asynchrónny

pr e ezofageál n

u kard

i

o

8 680,20
3 790,00

22 548,00

l6 869,60
l 59 600,1 7

6 l50,00

sti mu l ác i u

[opné svietidlo Volista ACCES 64DF

l7 590,80

Stropné svietidlo vyšetrovacie HFMED 5005
Total Care Box Antidekubitárne matrace REPOSE - 2 ks
Trakčny záles na rameno SCHMITZ

6 240,00
4 250,88

|2 567,25

Trombo-inkubátor TI-0

9 286,52

BVI 6l00 Replacement
Umyvačka riadu priebežná QQI l02 REDF'OX

3 492,00

Ulrazvuko_v} prístroj BladderScan

2 360,00

VentilačnY systém VapothermPrecisionFlow Plus
Videolqryngoskop C-MAC

7 l00,00
17 940,01

Vjazdov , avyjazdovy terminál Dilongová ul.
Y jazdovy a vyjazdovy terminál Sládkovičova
Vyhrievaná vodnálázeň / pasteriátor BW-5

3 370,0l

Uyjaz,dovy terminál Sládkovičova 2

3 828,7

Vyšetrovacístól GOLEM 6ET
Vyšetrovacístól GOLEM 6ET

3 696,00

Vyšetrov?_cia j ednotka

5

83

l

982,1 0

3,73
5

4 704,00

ORL OTOCOMPACT
Celkom

71 600,00

4 629 946,02

Ubytky samostatn;ch hnutelh;ch vecí astiborov vecí k31.12.2019 vo v;ške 7l4976,88 eur
Dóvodom ribytku bolo vyradenie pre fyzické a morálne opotrebovanie:
Názov
CPAP s N-IPPV ACUTRONIK FABIAN - 2 ks
DEFIBRILÁTOR s pacehakerom CODE MASTER XL+
EKG Cardio Express SL 12
EKG prístroj íD |77l A
E _G prístroj KENZ-CARDICO l2 kanálové
Endokamera CCD WOLF 52|2 s monitorom
FLUOROLITE FOTOTERAPIE

suma v eurách
53 997,00
1

l

485,39

8 544,00

6 349,04

ll

072,06

14 l35,76

2 520,a7

Fotoaparát 4igitálny s adaptérom

9l 3,0l

HARMONICKY SKALPEL REF-CRT_O l
bfuznq plmpa TERUMO TE 17l - 4 ks
Injekčny dávkovač TERUMO TE 3l l - 4 ks
Inkubátor C l00 AIR SHIELDS VICKERS
Koagulátor TEKNO TOM 40l B
Kompletny vítac systém STRYKER

32 831,63

Kompletny vftac systém STRYKER-2ks
Lampa operačná BH 500

34 686,86

HANAIJLIJX - 2 ks
operačná HANAULUX stojanová
operačná MAR LUX H5 Plus lH5

Lampa operačná
Lampa
Lampa

7 852,52
5 584,40

l2 060,58
9 867,29

|2 685,53

l

332,02

56 658,78

2 777,34
39 007,00

čná MERILIJX

Lam

Lampa operačná stoj.

DUO 2x 360 MERIVAARA

MACH

lg

l 15 mobil.

| 070,47

Laser diódovy na prostatu CERALAS BIOLITEK
t-+_p_ergva

Lrry

l

j_e4lptba9_$I.QVIjA_F*.I]9I-VJ_VN4!4_.EB

_BI]I_.LqP_R l_ FJ"P_E_ry

74R 41

l6 000,00
49 617,00

9|r

4 562,13

Lóž\o rest|scitačné BASCO
_
,Lóžko HILL-ROM T9TALCARE 300 P 1900 - 2 ks

4 599,79

l5

47 l ,66

Lóžko polohovatel'né s príslušenstvom - 3 ks
Ma]rac.?ntidekyblB:í PM l00B prynos - 4 ks

l

Monitor VisiCon M 0l l
Monitor vitállychjun.lsc[ PC 9000/120 PLIJS
Monitor vitálnych funkcií SC 60UXL

24 825,07

l

5 3l0,48
4 672,9l

22 769,70

Negatoskop 3 polovy

525,49

odsávačka elektrická MEVACS M 46
9_íq?y99K?

gl9kFic

4

Oximeter pulzny BCI

|qRTAP_LL: ?

AUTO ORR

F_9_

_

2

_

__

Oximeter pulzny MASIMO RADICAL 7 -Blues Screen
Oximeter pulzn]í NELLCOR N-560 - 2 ks

6 638,,50

-2

ks

6 984,00
4 225,72

2 355,1l

PočítačPC ATHLON 2000

I

AlX :2 ks

PočítačPENTIUM P4 - 4 ks

5 550,04

l

Postel' resuscitačnáLlNET - 3 ks
Sada so

soldapi

ny

7 _6_

Q

S

5 056,1 0

Q

s

|1 537,98
5 l35,10

l0l l

prava chirurgická POLDI

Svietidl

fl

l

214.7 6

l

094,40

l

l o_peračné stoja_ng_vé

IJRETERO FIBERSCOPE

096,23

9 500,1 0

!br. yláknom
Spilometer CIJSTO VIT M PC
Stól operačn]í M

194,54

3 3l 0,26

Počítačzostav a FUJITSU
tsT*C_ptj *roj_ t_nHlg$]

7 54,43

2 982,3l

Oximeter pulzny NPB 290
PočítačPENTIUM

000,28

exibíl.FLEX-X

441,37

24 894,5l

Zobrazovací modul 23 TFT

12 l97,89

Zvlhčovačkvslíka s ohrevom .PEGASUS

| 279,86

Celkom

714 976,88

Obstarávacia cena dopravn; ch prostriedkov k 1.1.2019 bola
k31.I2.20l9 vo q ške 623 l21,47 eur.

vo

vyške 652 223,85

eur,

Pri dopravn; ch prostriedkoch boli v rámci roka 2019 zaznamenané prírastky vo vyške
36 379,60 eur. Dóvodom bo|a obnova vozového parku z dóvodu zastaranosti.
Z dóvodu firzického opotrebenia boli vyradené dopravné prostriedky v celkovej
Obstarávacia cena drobného dlhodobého hmotného m4jetku k

31.12.2019 vo

q

ške 2 439 837,93 eur.

l . l .20l 9

q

ške 65 481,98

bola 1 332 981 ,97 eur, k

Prírastky v priebehu roka 2019 vo vl ške l l10 703,63 eur, ide najmá o nákup financovany
z prostriedkov Šn nemocničné lóžka s príslušenstvoffi, dokovacie stanice, infusomaty, perfusory )
injekčnépumpy a pod.

Útytty pri uvedenom druhu dlhodobého hmotného majetku ku koncu roka20l9 - 3 847,67 eur,
Obstarávacia cena ostatného dlhodobého hmotného majetku k1.1.2019 bola

366 377,96 eur a k 31.12.2019 taktiež vo rnýške 366 377,96 ew.

V roku 2019 neboli zaznamenané žiadne prírastky ani

vo

výške

ťrbytky.

Na írčteobstaranie dlhodobého nehmotného majetku bol počiatočn;stav k 1.1.2019 vo v; ške
4 780,80 eur, konečn; stav k31.12.2019 nezmeneny vo q ške 4 780,80 eur.

Na ťrčteobstaranie dlhodobého hmotného majetku bol počiatočnstav k 1.1.2019 vo
l97 234,7I eur, konečn stav k31.12.2019 vo q ške 884 497,6l eur.
Prírastky v roku 2019 vo

q

v

ške

ške 10 960 454,11eur ato:

poloŽka

suma v eurách

obstaranie zdravotníckych prístrojov, zostáv, systémov a vybavenia

5 793 473,49

stavebné a rekonštrukčnépráce

5 l02 396,62

projekty

64 584,00

ÚUytt y v roku 2019 vo qi ške 10 273 lg1,2l eur a to:

poloŽka

suma v eurách

obstaranie zdravotníckych prístrojov, zostáv, systémov a vybavenia

5 777 029,25

stavebné a rekonštrukčnépráce

4 366 237,96

l29 924,00

projekty

Zmeny v oprávkách

a

opravnych položkách, ako aj zmeny v zostatkoq ch cenách sri
- tabulka číslo1.

uvedené v tabulkovej časti poznámok

Opravná položka je vytvorené k stavbám vo q ške 49 790,88 eur
k3l,|2,2019 je vo q ške 49 790,88 eur.

nemocničného odpadu. Zostatok

-

budova b; valej spalbvne

B/

Obežn majetok

1.

Zásoby
Yškazás'!*^rlcu

čtovnéhoobdobia:
čtovnéhoobdobia:

614 791,46 eur
670 799,47 eur

- na konci
Vo v;iške zásob je uvedená aj zásoba tovaru vo verejnej lekárni, ktorá k 31 .l2.20l9 bola vo

vyške 142 364,47 eur.

ziadenézáložnéprávonazásobY.

Kzásobámniejevytvorenáopravnápoložkaanieje

2.

Pohloadávky

V;fška pohl'adávok:
- na začiatku čtovnéhoobdobia:
- na konci tičtovného obdobia:

1
1

l 244 472,02 eur
l 27 6 201,24 eur

V; ška opravnej položky k pohl'adávkam:
- na zaéiatku irčtovnéhoobdobia:
- na

konci

30 71 1,08 eur
26 929,59 eur.

čtovnéhoobdobia:

Prehl'ad pohl'adávok podl'a splatnosti v eurách:

Po lehote splatnosti

l

Zdravotné poiďovne

Cudzinci

a europoistenci

Do lehoty splatnosti

088,87

l0 942 9l9,68

50 323,23

l24 925,79

Celkom
|0 944 008,55
|7 5

249,02

Ostatné pohl'adávky

128 l88,89

55 684,37

l83 873,26

Opravné položky k pohlhdávkam

-26 929,59

0,00

-26 929,59

Celkom

l52

671,40

11 l23 529,,84

ll

276 201,24

pohl'adávky podl'a doby splatnosti uvádzame v tabulkovej časti poznámok - tabulka ěíslo 4.
opravné položky k pohťadávkam sa tvoria najmá k pohl'adávkam, pri ktoq ch je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžníkplne alebo čiastočneneuhradí.
prehl'ad o opravn; ch položkách k pohťadávkam v členenípodl'a položiek srivahy na zaČiatku
a na konci čtovnéhoobdobia v eurách je uveden; v tabul'lcovej časti - tabulka ČÍslo3.
Pohl'adávky nie sri zabezpeěené žiadnym záložnym právom, pri ktorom by riČtovná jednotka
mala obmedzené právo
3.

s

nimi nakladať.

Finančn majetok
Položky fi nančnéhokrátkodobého maj etku k
]08,4l eur
- ceniny:
- bankové čty: 1 1 506 887,97 eur
1 265,00 eur
- pokladnica:

3

1

.I2,20l9

Zostatky na bankoq ch ričtoch ku koncu roka 2019 ovplyvnili hlavne finaněné prostriedkY
poskytnuté
ŠRako aj zostatok na ričte sociálneho fondu vo v ške 533 l l 9,06 eur.
"o
10

Zostatok finančných prostriedkov

pokladnici

peniaze

v

depozite

Ku krátkodobému finančnémumajetku nie je zriadené záložnéprávo

a

ani obmedzenie práva

(hospitalizovaný pacient).

v

-

nakladať s !ýmto majetkom.

nemocnice

4. Poskytnuté návratné finančnévýpomoci

V priebehu roku 2019 nebola účtovnejjednotke poskytnutá návratná finančná výpomoc.

5. Časovérozlíšenie

Položky časovéhorozlíšeniana strane aktív
riadok srivahy
Náklady budricich období
Príimy bud cich období

lll
l13

suma v eurách

20l9

201 8

l45

395,7 5

l47 685,56

27 167,53

l6 980,36

položkami časovéhorozlíšenia aktív sri:

a)

-

b)

-

náklady budricich období vo q ške 147 685,56 eur, kde je z ětované najmá:
poistenie motorovych vozidiel, poistenie majetku vo q ške 7 016,10 eur;
predplatné vo v; ške 4 914,77 eur,
ostatné (riroky z omeškania, telekomunikačné poplatky a iné) vo vyške I35 754,69
eur,

príjmy budricich období vo v ške 16 980,36 eur:
zariětovan; nájom nebytorn_ ch priestorov vo q ške 6 089,12 eur,

poplatky z ambulancií a oddeleni za služby s visiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivostik31.12,2019 odvedené do pokladnice FNsP vmesiaci január 2020 vo
v ške l0 891,24 eur.

IL

Cl. IV
Informácie k ridajom na strane pasív srívahy

A/ Vlastné imanie
Hodnota k l .1.2019
Nevysporiadanl vysledok hospodarenia minulych
rokov

V

Hodnota k 31.12.20t9

-5l

sledok hospodárenia za ílčtovnéoMobie

546 949,02

-43 878 649,50

7 668 299,52

Spolu

12

_43 878 649,50

V priebehu roka 20l9 na ričte Nevysporiadan; q sledok

ětované žiadne položky.

2|8 0|9,92

-56 096 669,42

hospodrárenia minulych rokov nebol

Prehl'ad o vlastnom imaní uvádzame v tabulkovej časti poznámok

- tabul'ka číslo5.

BlZávázky
(1) Rezervy
FNsP má vytvorené rezervy na:
a) prebiehajrice a hroziace sridne spory
b) nevyčerpané dovolenky v rámci zdaňovanej činnosti
Prehl'ad o krátkodob; ch a dlhodob; ch rezewách lvádzame v tabulkovej časti poznámok

tabulky číslo6a7.

-

(2) Záváz|<y podl'a doby splatnosti

Nemocnica eviduje k

31.12.2019 najvyššie závázky voči

zdravotníckeho materiálu a liekov,

dodávatelbm

V položke ,,ostatné závázky" sri premietnuté najmá záv'dzky voěi zamestnancom, voěi Sociálnej
poisťovni a zdrav otnym poisťovniam.
V zmysle metodického usmernenia MZ SR sri v ostatn; chzávázkoch ( čet 379) aj závázky
z post pen; ch pohl'adávok veritelbv,

Prehl'ad závázkov podl'a druhov v eurách:
2018

D3uh závázku

Celkom

l

Celkom

Po lehote

Lieky

l

059 459,20

9 947 7l1,83

Zdravotnícky materiál

34 136 377,92

31 978 000,03

Potraviny

335 24I,02

Materiál

7

|4 252,77

Udržba

l

Služby

2 702 362,64

oLo

302 979,68
356

497 ,71

Rozdiel 2019-2018

2019

27 5 207

,I9

626 170,05

l

Po lehote

Celkom

Po lehote

8 964 27 5,13

7 824 190,72

-2 095 |84,07

-2 l23 521,1l

l 490 575,5|

9 l45 932,8l

-22 645 802,4|

-22 832 067,22

161 267,80

84 267 ,47

-l73 973,22

_l90 939,72

490 357,,33

336 l09,99

-223 895,44

-290 060,06

434,34

462 789,13

328 017 ,87

-840 l90,55

-7

2 |94 082,64

2 083 696,93

570 121,13

_6l 8 665,7

|

-623 96l ,5 l

331 l 41,13

266 227,94

-90 269,77

_9l 050,78

l 09l

l

240 090,35

63 4|6,47

12

Investície

3 437 l85,15

2 828 802,39

942 782,36

448 967 ,7l

-2 494 402,79

255,48

0,00

0,00

0,00

-255,48

297 568,43

-2 968,1l

54 342180,00

49 269 58l,49

Zbierky
Vereiná lekáreň
Dodávatelia celkom
Uroky z omeškania
Celkom za úěet321
,Rezervy a z čtovania
ostatné závázky

Závázky celkom

l98

25 060 963,62

l

59l 340,l3

59l 340,13

54 933 520,13

49 860 921,62

26 787 575,69

25 634 677,00

0,00

12 499 563,58

7 9I8 76I,49

93 067 760,7l

57 779 683,11

Doba splatnosti sa ne! ka záv'ázkov
ale závázkami zo ziětovania.

-

Il

99 |,49

726 612,07

19 966 098,73
l

-29

l

62l l35,13

0,00

6,94

-8 631,2|

28l21638

-29 303 482,76

-98

599,32

-2 379 834,68

l35

57

l

27 |,94

a29 795,00

21 587 233,86

-28 l45 944,44

47 568 705,94

0,00

21 934 028,94

0,00

44 337 860,07

38 067 875,72

31 838 296,49

30 I49 II4,23

l18 694 t41,70

59 655 109,58

25 626 380,99

l 875 426,47

rezervy

az

ětovania, ktoré nie

-28 273 687,76

sťr finančnl mi

záv'ázkami,

-

Sumárny prehl'ad o závázkoch podl'a doby splatnosti uvádzame v tabul'kovej časti poznámok

tabulka číslo8.

(3) Bankové r,ivery

a ostatné prijaté návratné íinančnó q pomoci

Nemocnica neeviduje k3|.|2.2019 závázky z bankov;
finančnl ch v}pomoci.

ch

verov a z poskytnudch návratn; ch

(4) Časovérozlíšenie
Položky časového rozlíšeniana strane pasív:
riadok srivahy
Vydavky bud cich období
Vynosy bud cich období

l8l
l82

suma v eurách
2019

201 8

361,92

|63,60

265 116,43

227 988,60

V

davky budricich období:
- Najmá nevyplatené cestovné prikazy zamestnancov
v roku 2019 .

V

nosy bud cich období, kde je zriětované:

-

za

služobnécesty uskutočnené

transfery na obstaranie DHM a DNM od subjektov mimo verejnej správy
168962,56 eur;
transfery na ostatné q davky neričelovémimo subjektov verejnej správy - celkom
58 237,86 eur;
uhradené nájomné vo q ške 378,18 eur na rok2020;
uhradené poplatky za odbornri prax na rok 2020 vo v ške 4 1 0,00 eur.

].3

(5) Sociálny fond
prehl'ad o závázkoch zo sociálneho fondu:
suma v
2018

stav

čtu sociálneho fondu k l .l

2019
489 659,32

507 186,52

Tvorba

424 |96,85

485 585,66

Čerpanie

406 669,65

459 653,12

Stav čfu sociálneho fondu k31.I2.

507 186,52

533 l l9,06

Fond bol tvoren; v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy z povinného prídelu z hrub; ch miezd

zamestnancov.

Cl.

v

Informácie o vYnosoch a nákladoch

(1)

V

nosy
V eur

20l8

Popis (čísloričtu a názov|
Tržby za vlastné vykony a tovar

602-Tržby z predaja služieb

65 577 349,66

l

604- Tržby za predany tovar

Aktivácia

62 l - Akti vác i a m ateri

ál

850 479,73

l

u

činnosti

64l-Tržby z predaja DNM a DHM

0,00

l

a

Finančnévynosy

-Zitčtovanie o statnych

r

ezerv

662-Uroky

8 100,00

3 212,04

79,92

0,00

0,00

|9 542 306,67

l3 004 352,57

8 45 1,99

6 639,6l

4 423,71

225 000,00

57

l0

6 169,77
404,73

68l-V}inosy zbežnych transferov zo SR
682-Y ,nosy zkapitál. transferov zo SR

vs

7

67

,59

2 868,1 9

0,13

0,00

I234,80

72 935,86

766 l31,62

683-V)inosy zbežnych transferov od ostatnych
subiektov

0,00
l

.

663-Kurzové zisky
V; nosy z transferov a rozpočtovych
príjmov v štátnych rozpočtovych
or ganizáciách a prí sp evko v} ch
organizáciách

5 353,52

787,60

7

8- Zilčtov an i e o statnych opravnych po lo žiek
z prev ádzkovei činnosti
65

2 707 683,63

0,00

652-Zilčtovani e zákonnych rezer.'l
653

01 73 1,97

2 3l0,2a

roky z omeškania

648-0statné vynosy z prevádzkovei činnosti

l

472,26

644-Zmluvné pokuty, penále a riroky z omeškania
645-0statné pokuty, penále

72

4,14
0,00

646-V nosy z odpísanych pohl'adávok

Zilčtovanie rezerv a opravnych
položiek z prevádzkovej činnosti a
ztičtovanie časovéhorozlíšenia

87

624- Aktivácia dlhodobého hmotného mai etku

642-Tržby z predaja materiálu
Ostatné vynosy z prevádzkovej

2019

l89 422,59

I

044 l57,26

l35 352,84

L4

684-V)inosy z kapitál ov}ch tran sferov od
ostatnÝch subiektov

vs

6 996,00

6 413,00

0,00

0,00

982 760,80

894 392,80

subiektov mimo VS

32 899,23

37 039,,84

8-V)inosy z kapitálov}ch transferov od
ostatnych subiektov mimo VS

9l

250,00

66 519,91

90 706 839,87

90 342 486,3l

685-V)inosy z bežnych transferov od Európskych
spoločenstiev
686-V)inosy z kapitálov}ch transferov od
E urópskych spoločenstiev

l

687-V nosy zbežnych transferov od ostatnych

68

Spolu:

Nárast v;ínosov na riěte 602

-

tržby z predaja služieb - jedná sa najmá o nárast v nosov od
sumu 73 690 572,74 eur, čo znamená oproti

zdravotn; ch poisťovní, ktoré dosiahli v roku 2019

roku 20l8 nárast o7 360 638,88

eur:

2019

2018

VšZP

48 200 |2|,90

53 694 404,60

Dóvera

12 857 689,02

14

UNIoN

5 272 |22,94

5 882 160,1 l

66 329 933,86

73 690 572,74

VÝnosy ZP spolu

ll4

008,03

V roku 2019 vzrástli tržby za predany tovar - verejná lekáreň - oproti roku 2018 o 857 203,90
eur.

ětovanie oddlženia vo v ške 19 tl2968,32 eur, vroku 2019
zaričtovanie ďalšej etapy oddlženia vo v ške 12 705 135,96 eur.
Na čte 653 je ričtovanéo ztičtovaníostatn; ch rezeív - rezervy na prebiehajrice sridne spory.
Pokles na ričte 658 - zričtovanie opravn; ch položiek - v roku 2018 použitá vytvorená opravná
položkavoqške 520223,58 eurnaodričtovanie pohl'adávkyvočiEurópskej zdravotnej poisťovni,
a.s. v likvidácií,
Úeet Og: - zričtovanévynosy zbežnych transferov od ostatn; ch subjektov verejnej správy.
V roku 2019 bol zriětovan} transfer z Prešovskej univerzity v; ške l35 352,84 eur.

Úeet O+S vroku 2018

(2)

- za

Náklady
v eur

Popis (čísloričtu a názov)
50 1 -Spotreba

Spotrebované nákupy

materiálu

5O2-Spotreba energie

504-Predai tovaru
5 l l -Opravy a udržiavanie

Služby

5l}-Cestovné
3-Náklady na reprezentáciu
5l8-Ostatné služby
5l

2019

2018
20 500 654,67

l 7l9

l

9l

850,67
0,00

0,00
897 ,17

630 653,00
1

23 l
2

l

52l

7

45,00

560 514,57

5 378,1 l

9 231,08

607,26

2 949,67
1 867 464,66

l

7 ]30 394,90

15

s2l-Mzdové náklad
Osobné náklady

.Dane a poplatky

524-Zákonné sociálne poistenie
525-0statné sociálne poistenie
527 -Zákonné sociálne náklady
53 l -Daň z motorov ch vozidiel

33 l30 286,55

38 069 176,98

1 54l 589,06

13 286 695,69

l78 516,87

2l2 783,29
l l7 357 ,02

1

898 721,49

l

83 8,83

725,12

532-Daň z nehnutel'ností

76 040,33

73 857,55

538-Ostatné dane

7

6 135,00

77 218,52

s4l-Zostat cena predaného DHM
a

Ostatné náklady na
prevádzkovri činnosť

DNM

0,00

5 007,30

84,26

0,00

5 834,92
49 827,28

2 471 80l ,63

542-Predany materiál
544-Zmluvné pokuty a penále
545-0statné pokuty a penále
546-0dpis pohl'adávky

57

548-0statné náklady na
prevádzkovu činnosť

528 351,47

| 092,40

0,00

l0

5

l

75 8,73

7

61,67

2 703,50

8 l85,64

4 l55 178,34
83 000,00

3 340 892,89
9 992,15
8 505 426,0a

položiek

0,00

6 986,1 0

0,00

0,25

Finančnénáklady

562-Uroky
563-Kurzové straty
5 68-0statné f,rnančnénáklady

Dane z príjmov

569-Manká a škody na finančnom
maietku
59l-Splatná daň z prí|mov

549-Manká a škody
0-Odpisy DNM a DHM
5 52-T vorba zákonnvch r ezerv
553-Tvorba ostatnych rezerv
55

Odpisy, rezervy a opravné
položky z prevádzkovej
činnosti

55

6 639,6l

8-Tvorba ostatnych opravnych

Spolu

Celkov medziročn; nárast
eur.

0,00

3,00

48 283,2a

80 434,34

0,00

0,00

86 832,13

77 686,71

83 038 540o35

l02 560 506,23

nákladov v roku 2019 oproti roku 20l8 je vo v; ške 19 52l965,88

Nárast osobn}ch niákladov o viac ako l5
automat, tj. legislatívny nárast miezd, ktor

oÁ v

je

roku 2019 oproti roku 2018 spósobil tzv. mzdovy
naviazany na rast priemernej mzdy v národnom

hospodárstve.

Z dóvodu zq šenia minimálnej mzdy boli upravované mzdy nezdravotníckych zamestnancov.
.20l9 boli valorizované mzdy nezdravotníckych pracovníkov o 5 %o.
Ďalším z dóvodov nárastu osobn; ch nákladov je zmena legislatívy - novela zákonníka práce
vsrivislosti sposkytnutím príspevku na rekreáciu. Zamestnávateí, ktory zamestnáva viac ako 49
zamestnancov poskytuje zamestnancovi, ktorého pracovny pomer u zamestnáv ateía trvá nepretržite 24
mesiacov, na jeho žiadosťna rekreáciu v sume 55 %o oprávnen; ch vydavkov, najviac v sume 275 eur
za kalendárny rok.
Uvedená novela Zákonnika práce spósobila nárast osobn ch nákladov o l40 354,72 eur.
Podiel na náraste osobn; ch nákladov mala aj zmena evidenčnéhopočtu zamestnancov. Oproti
roku 20l8 vzrástol počet zamestnancov o 126.
.. Narast na ričte 545 - ostatné pokuty a penále - premietlo sa tu zaírčtovanie vyrubenych rirokov
z omeškania Nrárodnou transfiiznou službou vo q ške l 180 056,35 eur.

K

1 .

l

Nárast na ričte 553
prebiehaj ce

s

dne spory.

-

Tvorba ostatn ch rezery o

8 422

426 eur - vytvorená rezerva

na

16

Prebiehajúci súdny spor so spoločnosťou, ktorá eviduje pohl'adávku voči FNsP na základe
zmlúv o postupení pohl'adávok, bol dóvodom na vytvorenie rezervy vo qýške 8 l65 426,00 eur.

Cl.

vI

Informácie o ridajoch na podsrivahov ch ričtoch

Preh l'ad podsťrvahovych ričtov:

V eur

Hodnota v eurách k
31.12.20t9

Opis položkv
Prenajat maietok

od inych organizácií

Majetok v skladoch CO
Majetok sledovany v OTE
prísne zričtovateťnétlačivá

stravné lístky

752

62 128,50

761

7 619 355,12
2 628,20

77l
78l
79l

Odpísanépohťadávky

340,00

Spolu

úeet

15 021,92

7 699 473,7 4

Na základe zrnlilv o vypožičke,využíva ťrčtovná jednotka majetok:
predmet vÝpožičkv

Prena.iímatel'

A
A

care s.r.o. Piešťany

Prístroj Volcano s5iz zay.systém s IVIJS

care s.r.o.Piešťany

MAX PIJMP 220Y

Abbott Laboratories slovakia

I

Aspironix s.r.o., BA

Prístroi na podtl.terapiu VAC-ATS

B.Braun Bratislava

sofl uranové odparovače

Inštrumentárium

KA l52

Biomed ca Slovak

aBA

Programátor Orchester

Biomedica slovak

aBA

Programátor Sorin PMP 2000T

Biomedica slovak a s.r.o., BA

Programátor Orchestra a Orchestra Plus

BIONIK Stapro Group Pardubice
BIOTRONIC Slovensko, s.r.o.
DISPOMED, s.r.o. KE

Programátor ICS 3000 DS SD-R US

UnigueMedical s.r

Laser-chirurgickv -MultiPulse Ho

Fresenius Kabi s.r.o.Praha

Enterálna pumpa Applix vision

Inštrumentárium HCP-Hofer Clavicula PIN
systém laserovy cycloG6 s prísl

Glynn Brothers Chemicals, BA

Prístroi na podtlakovri terapiu RENASYS

CHEIRÓX Cure,s.r.o., BA

Mon.trans.vit.funkcií T l

InterMedical Plus,s.r.o.

Pracovná stanic a typ LC touch PC

Intes Poprad

Inštrumentárium Expert Tibial Nail

Intes Poprad

lnštrumentárium implantáty USS Fracture

Intes Poprad

Inštrumentár um

Intes Poprad

Inštrumentár um

JD Software Bratislava
Johnson & Johnsono
Johnson & Johnson,

s.r.o. Brat slava
s.r.o. Bratislava

LCP

aN

l5

- 3,5 mm

LCP - 4,5 mm
BEDFONT GASTRO+ Analyzátor vodíka vdychu
FMS DUO * cestnv pedál
FMS Shaver
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Johnson & Johnson,

s.r.o.

Bratislava

simbionix Lap Mentor simulačny trenažér

Linde Gas Bratislava

Fl'aša s integrovanym systémom ENTONOX

Med co slovakia Bratislava

Program ovaci e zariaden e

Med las Bratislava

Medicínsky HD 26 mon tor + stoian

Med n Slovensko, s.r.o. Piešťany

Inštrumentárium na dláhy a stojánek

Med record SK spol. s.r.o., Prešov

Medirecord M2-set; záz.zar., centrála

Med record SK, spol.s.r.o. Prešov
Med record SK., spol.s.r.o. Prešov

Centrálna iednotka Server M2X centrála
Mobilná pracovná stanica M2C Client.

Medirecord SK, spol.s.r.o. Prešov

Pracovná stanic a M2C A-I-0

MASTE,R l000

Medirecord SK, spol.s.r.o. Prešov

SW Pack Balíčekmodulov pre M2B

Med record SK, spol.s.r.o. Prešov

Záznamové zar. s prísl.M2B

Med trade Bratislava

Programátor Latitute

MedSynthesis s.r.o., Komárno

Zariadenie na podtlakov terapiu rán

3
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MedSysnthesis s.r.o., Komárno

Zariadenie na podtlakov terapiu rán

Medtron c s.r.o., BA

Elektrochir.platforma Valleylab FT l 0prís

Medtron c Slovak a S.r.o., Brat

S

ava

El.chir.platforma Valleylab FTl0 s prísl

Medtron c Slovak a S.r.o., Brat

S

ava

Valleylab FT l 0 elektrochir.platforma

Medtron c Slovak a S.r.o.', Brat

S

aYa

Stapler elektr.iDrive Ultra 2 s pdsl.

Medtron c Slovak a S.r.o., Brat

S

ava

USG prístroi GE LogiqY2

Medtron c Slovak a S.r.o., Brat

S

ava

RF'G3 Generátor

Medtron c Slovak a S.r.o., Brat

S

ava

Tumescenčná pumpa s pedálom

Messer Medical Home Care Slovakia

Anest.prístroj GE Carestation C650+mon.

MGP, spol. s r.o., Bratislava

CT - Injektor MOTION

Novatris slovakia Bratislava

Prenosny mon.vit.funkcií MINDRAY MEC 1200

PULImedical,spol. sr.o., Ivanka pri Dunaj i

Sedimentačnéstoiany BD Seditainer l07ks

RADIX Banská Bystrica

Baterková vrtačka fv DeSoutter

c

Siemens Healthcare s.r.o., Bratislava

zariadenie

Synlab s ovakia, s.r.o. Bratislava

Dávkovač in ekčny Perfusor Compact Braun

Synlab

s

ovaki4 s.r.o. Bratislava

Synlab s ovakia, s.r.o. Bratislava
Synlab s ovakia s.r.o. Bratislava
Synlab

s

ovaki4 s.r.o. Bratislava

os Select

LIF'EPACK 20 Medtronic
USG prístroi-Bladder Scan BVI9400
Počítačovázostava PC DELL OptiPlex305O
Tlačiareň HP LaserJet Pro M402
Defi bril átor

CSLP

Synthes Slovakia Brat slava

Inštrumentár um

Synthes Slovakia Brat slava

Inštrum entár um SynCage

SZSM Trnava

Elektrické polohovatel'né kreslo MD- l 8

T med Bratislava
T med Bratislava

sada inštrumentov proximal Lateral Tibia

C

Inštrumentárium

T med Bratislava

Sada inštrumentov TWINF'IX

Transkontakt Brat slava

Dokovacia stanica

Transkontakt Brat slava

Inftizna pumpa

Transkontakt Brat slava

Iniekčny dávkovač

ULTRAMED
ULTRAMED

Gastroenter. zo

Z
s.r.o., Z
s.r.o..,

ar nad Hronom
ar nad Hronom

s

tav a

OPTERA

Litotriptor typ Shockpulse

Ultramed Ziar n. Hronom

NIM Response

Ultramed Ziar n. Hronom

Zostava THLjNDE,RBEAT s prísl.

ULTRAMED,,Žiar

Litotriptor ShockPulse s príslušenstvom

n.

Hronom

3.0.

Unotech, spol. s.r.o. Trenčín

Analy zátor im unohem. Erytra Efl exi s2 l 0600

Unotech, spol. s.r.o. Trenčín

DG SPIN- centrifuga SN 320-006184

Zimmer Slovakia s.r.o., Bratislava

Inštrumentárium
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Na úěte 752 Prenajaty majetok od iných organizácií v celkovej výške 15 021,92 eur

zaúětovaný majetok v zmysle zmluvy o

-

ýpožiěke z Ministerstva zdravotníctva SR.

Na účte76l Materiál CO sa sleduje majetok v celkovej výške 62 l28,50 eur.

Na účte771 Majetok sledovaný v OTE vo výške 7 619 355,12 eur
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v operatívnej evidencii nemocnice.

- zaúčtovanýdrobný

Na účte78l Prísne zúětovatelhé tlačivá - evidované stravné lístky pre zamestnancov.

Na účte79l Odpísanépohl'adávky vo výške 340 eur - na základe rozhodnutia

Ústrednej

inventarizačnej komisie.

Účtovná jednotka vedie vnútropodnikové účtovníctvov samostatnom účtovnom okruhu, pre
kto{ý boli vytvorené účtyv rámci účtovnýchtried 8 a 9. Vnútropodnikové úětovníctvoje v súlade s
"IJsmernením k jednotnému účtovnémurozvrhu pre príspevkovéorganizácie" vydaného MZ SR.

Ct. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomiclcých vzt'ahoch účtovnejjednotky
a spriaznených osób
V priebehu účtovnéhoobdobia nedošlo k žiadnym transakciám so spriaznenými osobami.

Cl.

Ix

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Pre rok 2019 bol schválený rozpočet príjmov a ýdavkov vo výške 67 970 500,00
V priebehu roka bol upravovaný rozpoětoqými opatreniami:

1.

2.
3.
4.

rozpočtovéopatrenie ě.
rozpoětové opatrenie
rozpočtovéopatrenie
rozpoětové opatrenie

l

eur.

12019 schválené 23.04.2019

ě.2 12019 schválené 24,07.2019
ě.3 l20I9 schválené 23.10.2019
é.4 12019 schválené 16.01.2020

Na základe schválených rozpočtových opatrení boli vykonávané presuny medzi príjmov;ými

a výdavkoqými rozpočtoqými položkami.

- tabul'ka ěíslo 12
v,ýdavky
rozpočtu.
V prílohe é. 12 v stlpci ,,rozpočet po zmenách" a ,,skutočnosť'o nie sú zahrnuté príjmy, ktoré
v systéme Státnej pokladnice sú uvedené pod zdrojom 47 - príjmy z podnikatel'skej činnosti, prijaté
zábezpeky a prevod finančných prostriedkov zpredchádzajúceho roka.
Skutočnosťk31.12.2019 - prijaté zábezpeky vo výške 239 000,00 eur, prímy z podnikatel'skej
Informáciu a prijmoch a výdavkoch uvádzame v tabulkovej časti poznámok

príj'iny rozpoětu a príloha číslo13

činnosti vo qýške 34ll106,58 eur aprevod finančných prostriedkov zpredchádzajúceho roku vo

výške 5 862777,0l eur.
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V Prílohe č. 13 v st|pci ,,rozpočet po zmenáchoo a ,,skutočnost"' nie sú zahrnuté výdavky
súvisiace s.podnikatel'skou činnosťouso zdrojom 47 avrátené zábezpeky,
V stlpci ,,skutočnosť" ide o výdavky súvisiace s podnikateťskou činnosťou vo výške
3 167 094,64 eur a vrátené zábezpel<y vo qýške 94 540,00 eur.

Cl.

x

Informácie o §kutoČnostiach, ktoré nastali po dnio ku ktorému §a zo§tavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnejzávierky
Žiadne významné skutočnosti po dni , ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierkado dňa
zostavenia účtovnejzávierky nenastali.

V Prešove,

27 .03.2020

Ing.

M*ňrrfiSeírovÁ, tr,tgA

ekonomická riaditelka
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