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Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotnéh o majetku a dlhodobého hmotného majetku 
Tabuľka č. 1 
 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Ocenite ľné práva Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie  - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

 1779,51     1779,51 

prírastky        

úbytky        

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  1779,51     1779,51 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia  1432,52     1432,52 

prírastky   296,40      296,40 

úbytky        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  1728,92     1728,92 

Opravné položky  – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky        

úbytky        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia  346,99     346,99 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  50,59      50,59 
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Tabuľka č. 2 
 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnute ľné veci 

a súbory 
hnute ľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovate ľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Posky tnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie  - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

23485,51  4351600,75 560089,05    259137,11 144927,52  5339239,94 

prírastky            596,44    2946,00     14336,34   98994,78     116873,56   

úbytky      20391,98    22454,15   17878,78     60724,91 

presuny            

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 23485,51  4352197,19 542643,07    251019,30 226043,52  5395388,59 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

    877625,97 316374,62    259137,11     1453137,70 

prírastky       20391,98     22454,15      42846,13 

úbytky      78111,31  64769,81      14336,34    157217,46 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  955737,28 360752,45    251019,30   1567509,03 

Opravné položky  – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

23485,51  3473974,78 243714,43    0 144927,52  3886102,24 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 23485,51  3396459,91 181890,62    0 226043,52  3827879,56 
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l) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
   
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 
 

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo zníženie 

rezerv 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv 27115,32 40473,32 33231,54  34357,10 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu  27115,32 40473,32 33231,54  34357,10 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu       

Rezervy spolu 27115,32 40473,32 33231,54  34357,10 

 
tvorba rezerv: - rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2012    31837,10 EUR 
                        - rezerva na audit účtovnej závierky  za rok 2012      2520,00 EUR 
  Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 
 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného ú čtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   41163,31 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

  280227,71 235628,83 

Krátkodobé záväzky spolu  280227,71 276792,14 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane     13698,21  11786,02 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   13698,21  11786,02 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 293925,92 288578,16 
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 
 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce ú čtovné  
obdobie 

Stav k prvému d ňu účtovného obdobia 11206,67 10445,53 

Tvorba na ťarchu nákladov  7294,05 5118,95 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 4802,51 4357,81 

Stav k poslednému d ňu účtovného obdobia 13698,21 11206,67 

 
bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – nezisková organizácia k 31.12.2012 vykazuje návratnú finančnú výpomoc vo výške 67 139,39 EUR od Slovenskej Dunajskej 
konštrukčnej a.s. a prislúchajúce úroky v sume 13 423,37 EUR. 
 
 
 
 
  Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôži čkách a návratných finan čných výpomociach 
 

Druh cudzieho 
zdroja Mena Výška úroku v % Splatnos ť Forma zabezpe čenia Suma istiny na konci bežného 

účtovného obdobia 

Suma istiny na konci bezprostredne 
predchádzajúceho ú čtovného 

obdobia 
Krátkodobý bankový 
úver       

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc EUR    67139,39 89519,15 

Dlhodobý bankový 
úver       

Spolu                                            67 139,39 89519,15 

 
 
 
 


