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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Zakladateľmi neziskovej organizácie Agentúry na podporu inovácií v obstarávaní , bola založená 18.12.2014.
(2) Riaditeľom je Ing. František Janke, PhD. Členovia dozornej rady sú doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.; Ing. Mojmír Prídavok,
PhD.; Ing. Miroslava Packová, PhD.;Ing. Martin Dujčák, PhD.
(3) Nezisková organizácia bola založená na účel poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na vzdelávanie ,
výchovu a rozvoj telesnej kultúry; výskum a vývoj v oblasti spoločenských , prírodných a technických vied a ďalšie. Nevykonáva
žiadnu podnikateľskú činnosť.
(4) Nezisková organizácia vykonáva väčšinu svojej činnosti externými zamestnancami na dohodu o vykonaní práce alebo
dobrovoľníkmi. V priebehu roku 2020 boli uzavreté dohody o vykonaní práce s 10 pracovníkmi na rôzne činnosti. V trvalom
pracovnom pomere pracovali 3 zamestnanci. Ku koncu roka všetky pracovné pomery aj dohody boli ukončené

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
3

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

2

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

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

7

7

Bežné účtovné obdobie

(5) Nezisková organizácia nezriadila žiadne iné účtovné jednotky.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Nezisková organizácia Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní predpokladá pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom
roku 2021.
(2) V priebehu účtovného obdobia 2020 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.
(3) Dlhodobý majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním ako sú clo, doprava, montáž, poistné a podobne.
Dlhodobý majetok a zásoby obstarané bezodplatne sú ocenené buď cenou uvedenou v darovacej zmluve alebo reálnou
hodnotou, ktorá predstavuje cenu, za ktorú by sa dlhodobý majetok obstaral na maloobchodnom trhu v čase, keď sa o ňom účtuje.
Pohľadávky a záväzky sú oceňované menovitou hodnotou. Ocenenie pohľadávok sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné
pohľadávky.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
Výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorou sa dodrží zásada vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(4) Odpisy dlhodobého majetku sú ustanovené na základe predpokladanej doby používania jednotlivých druhov dlhodobého
majetku, pričom je použitá rovnomerná odpisová metóda počas celej predpokladanej doby používania majetku.
(5) Nezisková organizácia tvorí opravné položky k pohľadávke po lehote splatnosti viac ako 24 mesiacov vo výške 50 %. Ak je
pohľadávka po lehote splatnosti viac ako 36 mesiacov, odpíše sa v celej výške.
Pohľadávky, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov a ich hodnota je nižšia ako suma nákladov na ich vymáhanie, sa
odpíšu.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) ) Nezisková organizácia v roku 2020 dostala dotáciu 43 77,64,- €
·

Oprávnené výdavky do konca roka 2020 (teda reálne vyplatené do konca roka) = 43 707,64 €

·

Celkové výdavky do konca roka 2020 (aj s neoprávnenými, ktoré nie sú kryté dotáciou) = 43 707,64 €

(2) Nezisková organizácia nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Čl. IV
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Nezisková organizácia nemá žiaden prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy ani odpísané pohľadávky.
Čl. V
Ďalšie informácie
Nezisková organizácia nezaznamenala ďalšie skutočnosti, ktoré by mali byť obsahom týchto poznámok.
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