Poznámky k účtovnej závierka k 31. 12. 2020
Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a) Názov účtovnej jednotky: Národné lesnícke centrum
Sídlo účtovnej jednotky: T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
Dátum zriadenia:
01. 01. 2006
Spôsob zriadenia:
zriaďovacou listinou č. 4609/2020-250
Názov zriaďovateľa:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo zriaďovateľa:
Bratislava
IČO:
42001315
DIČ:
2022091027
IČDPH:
SK2022091027
b) Táto ÚZ je zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. ako riadna ÚZ.
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(2) Opis činnosti účtovnej jednotky.
NLC zabezpečuje úlohy: lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesa, zisťovanie a monitorovanie stavu lesa, hospodársko-úpravníckeho
plánovania, tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva, vzdelávania a poradenstva pre potreby lesného hospodárstva.
(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.
Štatutárny orgán:
Ing. Peter Balogh, PhD. - generálny riaditeľ - štatutár
Zástupca štatutárneho orgánu:
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. - námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
Priemerný počet zamestnancov vo fyzickom stave:
254,10
Počet zamestnancov vo fyzickom stave k 31. 12. 2020:
252
z toho počet vedúcich zamestnancov:
44
Organizačné členenie účtovnej jednotky:
Úsek generálneho riaditeľa
Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku
Úsek námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku
NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
menšie organizačné jednotky: odbory, oddelenia, referáty, strediská a výskumné stanice
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Účtovná závierka je zostavená za predpokaldu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti.
(2) Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a zásady v predkladanom účtovnom období. Účtovná jednotka pokračuje konzistentne v účtovných metódach
a zásadách ako v predchádzajúcom účtovnom období.
NLC je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle zákona o DPH. Predmetom dane je poskytnutie služieb v rámci činnosti NLC. NLC ako
príspevková organizácia vykonáva činnosti, na ktoré používa tovary a služby s možnosťou odpočítať daň, bez možnosti odpočítať daň alebo s
možnosťou odpočítať pomernú výšku dane (koeficient pre pomerné odpočítanie dane bol počas roka 2020 0,18 a na konci roka prepočítaný 0,10). V
prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov v plnej alebo pomernej
výške.
(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, sa oceňuje obstarávacou cenou
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v
účtovnej jednotke:
- dopravné
- montáž
- výška DPH, v prípade, že NLC ju nemôže odpočítať, resp. môže odpočítať len v pomernej výške
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
- úroky
- realizované kurzové rozdiely
- náklady na zaškolenie
c)

dlhodobý hmotný majetok nakupovaný, sa oceňuje obstarávacou cenou
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v
účtovnej jednotke:
- dopravné
- montáž
- poštovné
- iné výdavky spojené s obstaraním
- výška DPH, v prípade, že NLC ju nemôže odpočítať, resp. môže odpočítať len v pomernej výške
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Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
- úroky
- realizované kurzové rozdiely
g)

zásoby nakupované, sa oceňujú obstarávacou cenou
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v
účtovnej jednotke:
- dopravné
- poštovné

j)

pohľadávky, pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou
NLC od roku 2008 uplatňuje zásadu opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. NLC upravilo v
roku 2020 opravné položky k pohľadávkam.

k)

krátkodobý finančný majetok,
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

l)

časové rozlíšenie na strane aktív,
NLC pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásadu časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

m)

záväzky, vrátane rezerv,
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri invetarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa
záväzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti, tzv. tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

n)

časové rozlíšenie na strane pasív,
NLC pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásadu časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných
odpisov.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. NLC používa rovnomerné odpisovanie
majetku. Predpokladaná doba užívania a ročný odpis pri hmotnom majetku sú stanovené nasledovne:
Odpisová skupina
Doba odpisovania v rokoch
Ročný odpis
1
4
1/4
2
6
1/6
3
8
1/8
4
12
1/12
5
20
1/20
6
40
1/40
Pri dlhodobom nehmotnom majetku je doba odpisovania stanovená na 1 až 4 roky podľa predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného
priebehu jeho zastarania.
Drobný nehmotný majetok do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia NLC nie je dlhodobým nehmotným majetkom, sa účtuje pri obstaraní do nákladov na
účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia NLC nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do nákladov na účet 501 Spotreba DHM do 1 700,- €.

(6) Zásady pre vykazovanie transferov.
Na NLC boli v účtovnom období prijaté bežné transfery od zriaďovateľa ako aj od iných subjektov verejnej správy. Bežné transfery od zriaďovateľa sa
vykazujú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami, ostatné vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Na NLC boli v účtovnom období prijaté kapitálové transfery od iných subjektov verejnej správy. V roku 2020 bol prijatý kapitálový transfer od
zriaďovateľa v celkovej výške 494 368 €, a to na rekonštrukciu budov NLC na ul. Sokolská, Švermova a T.G. Masaryka. Kapitálové transfery sa
vykazujú vo výnosoch vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi.
(7) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu v eurách kurzom vyhláseným ECB platným dňom, ktorý je pred dňom
uskutočnenia účtovného prípadu, alebo ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V
účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu ECB platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové straty sa účtujú do
nákladov a kurzové zisky do výnosov.
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Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa
jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy je v Tabuľke č. 1
b)

spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
NLC má poistené všetky motorové vozidlá zákonným poistením a vozidlá zakúpené od r. 2006 sú poistené havarijným poistením. Okrem toho je
poistená čas hmotného majetku, ktorý je financovaný z niektorých projektov.

d)

Dlhodobý majetok nachádzajúci sa v NLC je majetkom štátu v správe NLC. K dlhodobému hmotnému majetku neboli vytvorené opravné položky. NLC
nemá obstaraný majetok formou finančného nájmu.
V roku 2020 bol prijatý kapitálový transfer v celkovej výške 494 368,- €. Prírastky dlhodobého majetku vznikli čerpaním z tohto transferu vo výške 424
368,- €, ale aj nákupom z prostriedkov určených na riešenie projektových úloh a z vlastných zdrojov boli v značnej časti spolufinancované nákupy k
projektom. V položke oceniteľné práva boli prírastky z dôvodu zaradenia webovej aplikácie www.foresteurope.org. Nevyčerpaný kapitálový transfer
prijatý od zriaďovateľa bol k 31.12.2020 vo výške 70 000,- €, ktorý je účelovo viazaný na rekonštrukciu budovy T. G. Masaryka. Významnú položku v
prírastkoch dlhodobého majetku tvorili stavebné práce na rekonštrukcii budovy Sokolská v rámci projektu zníženie energetickej náročnosti budovy.
Úbytky dlhodobého majetku vznikli najmä vyradením neupotrebiteľného majetku štátu v správe NLC v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnkov a vnútorných predpisov. Ďalej k trvalému zníženiu majetku došlo vyradením likvidáciou. V roku
2020 malo NLC predpísaný odvod z predaja majetku vo výške 50 %, ktorý bol nakoniec zrušený.
Hodnota obstarania dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 431 137,64 €, ktorý nebol zaradený do používania do 31. 12. 2020 pozostáva z:
3 858,- € - dokumentárny film "Lesnícke arborétum Kysihýbeľ"
997 516,08 € - 3D CT skener a dopravníky-technolog. podmienky a projektová dokumentácia, stavebné úpravy
4 714,20 € - Informačný systém centralizácie údajov NLC - VO
1 277,- € - garáže - stavebné práce - vypracovanie rozpočtu a projektovej dokumentácie
19 600,- € - projektová dokumentácia na suterén a rozpočet stavby v Gabčíkove
31 462,02 € - rekonštrukcia AB B.Štiavnica - projekt, správne poplatky a projekt-posúdenie, rekonštrukcia strechy a podkrovia
372 710,34 € - projekt.dokumentácia rekonštrukcie arboréta Kysihýbeľ, správne poplatky, hydrogeologický prieskum, práce

(2) Dlhodobý finančný majetok
(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok
B Obežný majetok
(1) Zásoby
(2) Pohľadávky
a) Všetky pohľadávky NLC k 31. 12. 2020 sú začlenené medzi krátkodobé pohľadávky. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy:
Odberatelia: 102 195,27 € - krátkodobé pohľadávky za poskytnuté služby NLC voči tuzemským odberateľom
Ostatné pohľadávky: 1 782,95 € (pohľadávka voči PZ SR)
Pohľadávky voči zamestnancom 116,30 €
Daň z príjmov 4 166,22 €
Iné pohľadávky: 30 605,54 € - nevysporiadané pohľadávky rôzneho charakteru inde nezaradené z minulých období, v prevažnej miere v riešení
právneho referátu 29 790,02 €, kredit pre registráciu domény SK-NIC 30,- € a zábezpeka na prenájom vo výške 785,52 €.

b)

c)

Časť pohľadávok bude vysporiadaná v mesiaci január 2021, pretože ide o časový nesúlad medzi predpisom a jeho realizáciou (pohľadávky
vyplývajúce z odberateľských a iných vzťahov uhradených v lehote splatnosti).
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam je v Tabuľke č. 3. NLC vytvorilo opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom, ktorí sú v konkurznom konaní,
vyrovnávacom konaní alebo pri ktorých je riziko, že dlžník úplne alebo čiastočne neuhradí svoju pohľadávku. Všetky uvedené prípady sú v riešení
právneho referátu. Prevažná časť opravných položiek bola vytvorená k 31. 12. 2008. V roku 2020 boli opravné položky zvýšené o pohľadávky, pri
ktorých vzniklo riziko neuskutočnenej úhrady vo výške 18,07 €.
Pohľadávky podľa doby splatnosti a opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru
bezprostredného predchádzajúceho účtovného obdobia sú v Tabuľke č. 4. NLC rieši pohľadávky po lehote splatnosti vystavením dvoch upomienok, ak
nedôjde k úhrade, pohľadávky sú postúpené na právny referát, ktorý postupne rieši jednotlivé pohľadávky v zmysle zákona o správe majetku štátu
(výzvy na zaplatenie pohľadávky, pokusy o zmier, exekúcie, žalobné návrhy, konkurz, vymáhanie úrokov a pod.). Pohľadávky, ktoré sú v omeškaní 30
dní po lehote splatnosti , sa nahrávajú do registra splatných pohľadávok štátu.
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(3) Finančný majetok
(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci
(5) Časové rozlíšenie
Účet náklady budúcich období NLC používa na účtovanie výdavkov organizácie v bežnom roku, ale týkajúcich sa nákladov nasledujúceho roka
(predplatné na časopisy, odborné publikácie, predplatné na povinné zákonné a havarijné poistenie, poistenie majetku, domény, webstránky a iné
ojedinelé náklady budúcich období). K 31. 12. 2020 má NLC na účte 381 - Náklady budúcich období naúčtovaných 17331,29 € z toho: 2 833,62 € tvorí predplatné na povinné zákonné a havarijné poistenie ako aj poistenie znaleckej činnosti a poistenie znalcov, suma 839,71 € predplatné za
časopisy, 220,- € nájomné a suma 13 437,96 € predplatné za domény 2021. K 31. 12 .2020 je stav na účte 385 - Príjmy budúcich období 28 917,45
€, z toho: 25 867,35 € sú očakávané príjmy z projektov a 3 050,10 € sú preplatky zo zúčtovaní energií na konci roka.
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy sú v Tabuľke č. 5.
g) Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania v roku 2020:
- rezervný fond bol v roku 2020 zvýšený o hospodársky výsledok zisk v sume 43 476,28 € z roku 2019
- nevysporiadaný VH minulých rokov bol nezmenený
- vlastné imanie NLC - bolo v roku 2020:
zvýšené o sumu 1 637,52 € vyčíslený zisk za rok 2020
Sociálny fond NLC: prostriedky sociálneho fondu sú v súvahe zaradené ako dlhodobé záväzky.
Sociálny fond v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a podľa zásad Kolektívnej zmluy na rok
2020 bol vytvorený:
- z konečného zostatku prostriedkov SF k 31. 12. 2019 vo výške 12 532,15 €
- z povinného prídelu a ďaľšieho prídelu vo výške 1,5 %, čo predstavuje sume 49 106,79 €, zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu v kalendárnom roku 2020,
- použitie SF bolo na príspevok zamestnancom na stravu, na regeneráciu pracovnej sily, na jubilejné odmeny, odmenu za darovanie krvi v celkovej
výške 60 174,03 €.
B Záväzky
(1) Rezervy
NLC doúčtovalo, resp. vytvorilo v roku 2020 rezervu na súdny spor so zamestnankyňou NLC vo výške 30 809,34 €. Prehľad výšky tvorby a použitia
rezervy v roku 2020 je v tabuľke č. 6.
(2) Záväzky podľa doby splatnosti
a),b) záväzky podľa doby splatnosti a opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a výška záväzkov v
lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sú v Tabuľke č. 8
NLC má k 31. 12. 2020 dlhodobé a krátkodobé záväzky. Dlhodobé záväzky tvorí sociálny fond, ktorý je opísaný v Čl. IV. A písm. g).
Najväčšiu položku tvoria krátkodobé záväzky, a to:
Dodávatelia účet 321 - vo výške 34 569,47 €
Iné záväzky - účet 379 - vo výške 77 819,97,- € tvoria prijatú finančnú zábezpeku za odpredaj majetku vo výške 76 600 € a zrážky zo mzdy
Mzdy zamestnancov 331 - vo výške 374 981,41 €
Daň zo mzdy zamestnancov 342 - vo výške 68 123,49 €
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia - účet 336 - vo výške 259 118,45 €
Daň z pridanej hodnoty 343 - vo výške 47 795,18 €
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS (zúčtovanie projektov) účet 372 - vo výške 71 587,56 €
Daň z ubytovania za pobyt v rekreačnom zariadení účet 345 - vo výške 73,40 €.
Časť záväzkov bude vysporiadaná v mesiaci január 2021, pretože ide o časový nesúlad medzi predpisom a jeho realizáciou (záväzky vyplývajúce z
dodávateľských a iných vzťahov uhradených v lehote splatnosti).
(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
c)

4

(4) Časové rozlíšenie
a)

Významné položky časového rozlíšenia
NLC má k 31. 12. 2020 na účte časového rozlíšenia 3841003 - výnosy budúcich období sumu 290 652,16 €, z toho najvýznamnejšia položka je:

b)

193 190,85 € - príspevok pre Forest Europe pre rok 2021
43 344,67 € - refundácia nákl. na projekt BIOLES
NLC má k 31.12.2020 na účte časového rozlíšenia 3841001 - Zúčtovanie kapitálových transferov od iných subjektov - sumu 124685,04 €.

c)

Na účte 3841004 - nájomné je suma 11,58 €
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy
Popis a výška významných položiek výnosov
Celkový objem výnosov v roku 2020 bol 12 704 811,99 €, čo predstavuje oproti roku 2019 zníženie o 89 159,24 €.
a) tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb bol vo výške 1 127 831,44 € čo je oproti roku 2019 výrazné zníženie až o 944 690,05 €.
b) výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu z kapitoly MPRV SR na rok 2020 sú vo výške 9 199 234,12 €, oproti roku 2019 je to zvýšenie o 1
140 812,77 € a to hlavne z dôvodu čerpania bežného transferu z roku 2019 na PSL
c) výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu sú vo výške 186 565,88 €, čo predstavuje výšku zúčtovaných odpisov dlhodobého majetku
nakúpeného z transferov zo štátneho rozpočtu.
d) výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy sú vo výške 813 349,28 € , čo je zníženie oproti roku 2019 a to o 635
122,82 €
e) výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv najmä s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ) vo výške 41 314,- €
f)
výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev sú vo výške 105 320,07 €, ktoré predstavujú plnenie zo zmlúv so zahraničnými subjektami
g) výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy sú vo výške 23 432,14 €, kde sú zúčtované výnosy z projektov
h)
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sú vo výške 1 177 970,83 € (oproti roku 2019 je zvýšenie o 432 753,98 €), z toho 60 068,61 € predstavujú
zmluvné pokuty a penále. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vzrástli oproti roku 2019 o 396 069,65 € na sumu 1 117 902,22 €.
(2) Náklady
Popis a výška významných položiek nákladov
a) spotrebované nákupy na materiál a energie je vo výške 531 058,10 € (kde spotreba materiálu a spotreba energie klesla o 30 529,26 €)
b) služby sú vo výške 6 094 555,08 €, čo predstavujú približne rovnakú sumu ako v roku 2019
c) osobné náklady tvoria významnú položku z celkových nákladov NLC, a to 5 525 327,89 € čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2019 a to o 129
947,14 €
d) dane a poplatky sú vo výške 28 119,09 € (oproti roku 2019 pokles o 7 502,81 €)
e) odpisy v roku 2020 tvoria 434 837,22 € (oproti roku 2019 pokles o 112 226,53 €),
NLC v roku 2020 vytvorilo opravné položky v celkovej výške len 18,07 €, a to k pohľadávkam voči dlžníkom, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne
alebo čiastočne neuhradí.
finančné náklady sú vo výške 20 389,87 €, kde najvyššiu položku tvoria ostatné finančné náklady najmä povinné zmluvné a havarijné poistenie
f)
motorových vozidiel
h) NLC nemalo v roku 2020 predpísaný odvod príjmu z predaja majetku štátu v správe NLC
(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
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(4) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií
Podiel tržieb a výrobných nákladov v % predstavuje za rok 2020 výšku 8,94 % (v roku 2019 bol 16,40 %), čo je prepočet splnenia §21 ods. 2 zákona
č. 523/2004 Z. z.
Výška tržieb v členení na:
tržby za vlastné výrobky:
25 194,98 €
tržby z predaja služieb:
1 102 636,46 €
tržby za tovar:
0
predaný tovar:
0
Tržby celkom:
1 127 831,44 €
Výška výrobných nákladov v členení na:
364 031,26 €
a) spotreba materiálu:
167 026,84 €
b) spotreba energie:
0
c) spotreba ostatných nesklad.dodávok:
109 056,94 €
d) opravy a udržiavanie:
43 881,94 €
e) cestovné:
náklady na reprezentáciu
1 085,90 €
f)
5 940 530,30 €
g) ostatné služby:
3 883 835,27 €
h) mzdové náklady:
zákonné sociálne náklady:
1 357 579,67 €
i)
ostatné sociálne náklady:
69 283,26 €
j)
204 236,19 €
k) zákonné sociálne náklady:
ostatné sociálne náklady:
10 393,50 €
l)
0
m) daň z motorových vozidiel:
10 459,42 €
n) daň z nehnuteľnosti:
17 659,67 €
o) ostatné dane a poplatky:
434 837,22 €
p) odpisy DNM a DHM:
Výrobné náklady celkom:
12 613 897,38 €
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
(2) Ďalšie informácie
NLC eviduje na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2020:
- cudzí majetok vo výške 332,60 € a to:
332,60 € - 1 ks čítačka čipových kariet z DataCentra Bratislava potrebných pre styk so Štátnou pokladnicou
- majetok CO vo výške 3 277,74 €
- pohľadávky do doby premlčania vo výške 29 160,70 €: na tomto podsúvahovom účte sa sledujú pohľadávky na obdobie do 1 roka od vydania
rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.

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