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       Štátna komisia pre voľby a kontrolu 
       financovania politických strán 
       Drieňová 22 
       826 86 Bratislava 29 
 
 
       v Bratislave, 13. 4. 2017 
 
 
Vec: Predloženie Výročnej správy politickej strany MLADÁ BRATISLAVA za rok 2016 
 
 V súlade s §30 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 
hnutiach v znení neskorších prepisov Vám touto cestou predkladáme Výročnú správu 
politickej strany MLADÁ BRATISLAVA za predchádzajúci kalendárny rok 2016 v listinnej 
podobe. 
 
 
 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
         PaedDr. Oliver Kríž 
            predseda strany 
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Výročná správa politickej strany MLADÁ BRATISLAVA za rok 2016 v listinnej podobe 
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2) Informácia o finančnej situácii strany (§30 ods. 2, písm. b)) 
 
 Predkladáme informáciu o finančnej situácii strany za rok 2016. 
 
Údaje sú uvádzané v EUR 
 

AKTÍVA 
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 0,00 
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  66,00 

4. Finančné účty 66,00 
    Bankové účty 66,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0,00 
MAJETOK SPOLU 66,00 
 
 

PASÍVA 
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  66,00 

4. Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie 66,00 
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 0,00 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDEROJE SPOLU 66,00 
 
 

NÁKLADY 
Ostatné služby 800,00 
Ostatné dane a poplatky 84,00 
Účtovná trieda 5 spolu 884,00 
 

VÝNOSY 
Prijaté členské príspevky 800,00 
Účtovná trieda 6 spolu  800,00 
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením -84,00 
Výsledok hospodárenia po zdanení  -84,00 
 
 
 
  



Finančná situácia strany za rok 2015 
 

AKTÍVA 
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 0,00 
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 150,00 

4. Finančné účty 150,00 
    Bankové účty 150,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0,00 
MAJETOK SPOLU 150,00 
 

PASÍVA 
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 

MAJETKU SPOLU  
150,00 

4. Výsledok hospodárenie za účtovné 
obdobie 

150,00 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 0,00 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE 
ZDEROJE SPOLU 

150,00 

 
NÁKLADY 

Ostatné služby 700,00 
Ostatné dane a poplatky 77,00 
Účtovná trieda 5 spolu 777,00 
 

VÝNOSY 
Prijaté členské príspevky 700,00 
Účtovná trieda 6 spolu 700,00 
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením -77,00 
Výsledok hospodárenia po zdanení -77,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finančná situácia strany za rok 2014. 

AKTÍVA 
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 0,00 
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  227,00 

4. Finančné účty 227,00 
    Bankové účty 227,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0,00 
MAJETOK SPOLU 227,00 
 
 

PASÍVA 
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  227,00 

4. Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie 227,00 
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 0,00 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDEROJE SPOLU 227,00 
 
 

NÁKLADY 
Ostatné služby 4171,00 
Ostatné dane a poplatky 2,00 
Účtovná trieda 5 spolu 4173,00 
 

VÝNOSY 
Prijaté členské príspevky 4400,00 
Účtovná trieda 6 spolu  4400,00 
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením -227,00 
Výsledok hospodárenia po zdanení  -227,00 
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3) Informácia o udalostiach osobitného významu (§30 ods. 2, písm. c)) 
 
 Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali 
žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť negatívne alebo pozitívne 
budúcu hospodársku a finančnú situáciu strany. 
 
4) Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie strany (§30 ods. 2, písm. 
d)) 

V roku 2016 strana MLADÁ BRATISLAVA dosiahla stratu vo výške 84 eur. Tento 
bude preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 
 
5) Prehľad o príjmoch strany v členení podľa §22 ods. 1 (§30 ods. 2, písm. e)) 
 
Príjmy v členení podľa §22 ods. 1 Suma v EUR 

 
a) príjmy z členských príspevkov 800,00 
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení  0,00 
c) príjmy z dedičstva 0,00 
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku 

alebo nehnuteľnosti 
0,00 

e) príjmy z úrokov a z vkladov v bankách 0,00 
f) príjmy z pôžičiek a úverov 0,00 
g) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností 0,00 
h) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na 

verejnom trhu 
0,00 

i) príspevky zo štátneho rozpočtu 0,00 
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa 

osobitných predpisov 
0,00 

Príjmy spolu  800,00 
 
 
6) Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov (§30 ods. 2, písm. f)) 
 
 V roku 2016 nemala strana žiadne príjmy z pôžičiek alebo úverov. 
 
 
 
7) Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení (§30 ods. 2, písm. g)) 
 



 V roku 2016 neprijala strana žiadne dary ani iné bezodplatné plnenia. 
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8) Vyhlásenie strany v zmysle §24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z.  
 
 Politická strana MLADÁ BRATISLAVA so sídlom Fedinova 5, 851  01 Bratislava, 
IČO: 42 364 078, zapísaná v registri politických strán vedenom MV SR dňa 6. 8. 2014 pod č. 
SVS-OVR-2014/021353 týmto 
 
 

VYHLASUJE, 
 
 
že v roku 2016 neprijala dary a iné bezodplatné plnenia od:  
 

 štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového 
fondu, obec alebo vyššieho územného celku, 

 právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Fond národného 
majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný 
celok, 

 právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku 
Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, 

 občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, 
združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom, 

 verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom, 
 fyzickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí, 
 fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu 

alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 13. 4. 2017  
 
 
 
 
        
 

PaedDr. Oliver Kríž 
             predseda strany 
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9) Počet členov strany k 31. 12. 2016 (§30 ods. 2, písm. i)) 

 Počet členov strany k 31. 12. 2016 bol 5. 

 

10) Potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne 

  

V závere predkladáme potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej 
poisťovne o tom, že politická strana nemá k 31.decembru príslušného roka nedoplatok na 
daniach, na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na sociálne poistenie a povinných 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 

 

11) Suma vybraných členských príspevkov a osobitná evidencia členských príspevkov 
(§30 ods. 2, písm. h)) 

 

 Suma vybraných členských príspevkov bola v roku 2016 vo výške: 800 eur. 

K 31. 12. 2016 neeviduje strana žiadne členské príspevky, ktorých suma za účtovné obdobie 
2016 by bola vyššia ako je dvojnásobok minimálne mzdy pre zamestnanca odmeňovaného 
mesačnou mzdou, ktorá je určená pre príslušné účtovné obdobie. 

 

12) Prehľad záväzkov po lehote splatnosti k 31. 12. 2016 (§30 ods. 2, písm. k)) 

 K 31. 12. neeviduje strana žiadne záväzky po lehote splatnosti. 
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13) Prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň za jednotlivé druhy volieb, 
ktoré sa konali v príslušnom roku 

 

 V roku 2016 sa strana nezúčastnila žiadneho druhu volieb, z toho dôvodu 
nepredkladáme prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň. 

 

14) Oznámenie webového sídla strany 

 Webové sídlo strany, na ktorom si strana plní povinnosti podľa §22 ods. 5 a § 23 ods. 
4 zákona č. 85/2005 Z. z.: http://mladabratislava.sk/?page_id=403  
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15) Vyhlásenie strany o úplnosti výročnej správy 

 

 
 Politická strana MLADÁ BRATISLAVA, so sídlom Fedinova 5, 851 01 Bratislava, 
IČO: 42 364 078, zapísaná v registri politických strán vedenom MV SR dňa 6. 8. 2014 pod č. 
SVR-OVR-2014/021353 týmto 
 
 
 

VYHLASUJE, 
 

 
že predložená Výročná správa politickej strany MLADÁ BRATISLAVA za rok 2016 je úplná 
a obsahuje všetky náležitosti podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 85/2005 Z. z. 
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 13. 4. 2017 
 

 

 

 
 
 
 
PaedDr. Oliver Kríž 
   predseda strany 
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16) Vyhlásenie strany, že vo vlastnom mene nepodnikla a ani neuzatvorila zmluvy 
o tichom spoločenstve (§20 ods.2) 

 

 
 Politická strana MLADÁ BRATISLAVA, so sídlom Fedinova 5, 851  01 Bratislava, 
IČO: 42 364 078, zapísaná v registri politických strán vedenom MV SR dňa 6. 8. 2014 pod č. 
SVS-OVR-2014/021353 týmto, 
 
 

VYHLASUJE, 
 
že v kalendárnom roku 2016 nepodnikla a ani neuzatvorila zmluvy o tichom spoločenstve. 
 
 
 
 

 

V Bratislave, dňa 13. 4. 2017  

 

 

          
 
 
 
 
PaedDr. Oliver Kríž 

            predseda strany 
 
 
  

























Poznámky

k ........................................
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

korcaisemkorcaisem

oddo

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

korcaisemkorcaisem

oddo

Účtovná závierka:

riadna

mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO Daňové identi�kačné číslo

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Číslo telefónu Číslo faxu
//

E-mailová adresa

Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

31.12.2016

0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

0 1 2 0 1 5 1 2 2 0 1 5

x

4 2 3 6 4 0 7 8 2 1 2 0 0 4 0 2 5 2

M L A D A  B R A T I S L A V A´

F e d i n o v a  5´

8 5 1 0 1 B r a t i s l a v a

23.2.2017

Vytvorene v programe FORM studio - www.kastnersw.cz´



I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky:
..Mgr. Oliver Kríž, Mgr. Juraj Kríž, Ing. Tomáš Mikus...................................................................

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: ....6.8.2014.................................................................

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:
Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznám ka

Mgr. Oliver Kríž predseda strany štatutárny orgán

kontrolor strany kontrolný a rozhodcovský organ

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
.......politická strana..............................................................
Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
.....................................................................

4. Počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 0 0

z toho počet vedúcich zamestnancov 0 0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 0 0

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
.....................................................................

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zm eny zásady alebo m etódy Dôvod zm eny Hodnota vplyvu na príslušnú zložku
bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
g) dlhodobý finančný majetok
h) zásoby obstarané kúpou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
j) zásoby obstarané iným spôsobom



k) pohľadávky
l) krátkodobý finančný majetok
m) časové rozlíšenie na strane aktív
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
o) časové rozlíšenie na strane pasív
p) deriváty
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

Druh m ajetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová m etóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
.....................................................................

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné
obdobie
Tabuľka č. 1

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti

Softvér Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný

majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia



Tabuľka č. 2

Pozemky Umel. diela
a zbierky Stavby

Samost.
hnuteľ.
veci a
súbory
hnuteľ.

vecí

Dopr.
prostr.

Pestovat.
celky

trvalých
porastov

Zákl.
stádo a
ťažné

zvieratá

Drobný a
ostat.
DHM

Obstar.
DHM

Poskyt.
predd. na

DHM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Oprávky

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Opravné položky

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia



2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý m ajetok Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poistený m ajetok Poistná sum a (v celých eurách) Platnosť zm luvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na

základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích

právach (v %)

Hodnota vlast. imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného
účtovného obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia

bežného
účtovného

obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Podielové CP a
podiely v
ovládanej
obchodnej

spoločnosti

Podielové CP a
podiely v

obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

Dlhové CP
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom v
skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
f inančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
f inančného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
f inančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Prírastky

Úbytky

Presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota

Stav na
začiatku



bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
.....................................................................

6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný
m ajetok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného

účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie 
Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné
papiere
Obstarávanie krátkodobého
f inančného majetku
Krátkodobý finančný
m ajetok spolu

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný m ajetok
Zvýšenie/ zníženie

hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného účtovného

obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné
im anie

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný m ajetok
spolu

7. Prehľaď opravných položiek k zásobám

Druh zásob
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

obdobia

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok na zásoby

Zásoby spolu

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

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam



Druh pohľadávok
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

obdobia

Pohľadávky z obchodného styku

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom
združení

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -) Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Im anie a fondy

Základné imanie
z toho: 
nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia kapitálových
účastín

Fondy zo zisku

Rezervný fond



Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov

227 77 150

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie -77 -84

Spolu 150 66

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 77

Iné

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použití rezerv

Druh rezervy Stav na začiatku
bežného účt. obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo

zníženie rezerv
Stav na konci bežného

účt. obdobia
Jednotlivé druhy
krátkodobých zákonných
rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu



b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia Prírastky (+) Úbytky (-) Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Účet 325 - Ostatné
záväzky

Účet 379 - Iné záväzky

c) a d) záväzky

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho
zdroja Mena Výška úroku

v % Splatnosť Form a
zabezpečenia

Sum a istiny na konci
bežného účtovného

obdobia

Sum a istiny na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý bankový
úver

Pôžička

Návratná f inančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver

Spolu

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

15. Významné položky výnosov budúcich období



Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predch. účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného

účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
Dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
Dlhodobého majetku
obstaraného z f inančného
daru 
Dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie
Dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku

Grantu

Podielu zaplatenej dane

Dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok Stav na konci bezprostredne

predch. účtovného obdobia Istina Finančný náklad Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Celková suma dohodnutých
platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť rokov

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Typ výrobkov, tovarov, služieb Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Prijaté dary

Osobitné výnosy

Zákonné poplatky

Iné ostatné výnosy : členské 800 700

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Prehľad dotácií a grantov Sum a



4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov
Výnosy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov
Náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby 800 700

Osobitné náklady

Iné ostatné náklady

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá sum a z bezprostredne

predch. účtovného obdobia
Použitá sum a bežného účtovného

obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účtovné

obdobie
Finančné náklady, z toho: bankové poplatky 84 77

Kurzové straty, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za: Sum a

overenie účtovnej závierky 800

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 800

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
.....................................................................

VI. Ďalšie informácie



1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí
a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých
udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

práva zo servisných zmlúv

práva z poistných zmlúv

práva z koncesionárskych zmlúv

práva z licenčných zmlúv

práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane
z príjmov

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

zo súdnych rozhodnutí

z poskytnutých záruk

zo všeobecne záväzných predpisov

z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe
.....................................................................

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
.....................................................................

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia
.....................................................................
















