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A.  ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

Výročná správa  je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
 

1.  Obchodné meno a  sídlo spoločnosti zostavujúcej výročnú správu 

 
Obchodné meno spoločnosti: Nemocnica Snina, s. r. o. 
Sídlo spoločnosti:   Snina 
Ulica a číslo:     Sládkovičova 300/3 
 

2.  Hlavné činnosti spoločnosti  (opis hospodárskej činnosti): 

 
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou - 

všeobecná nemocnica 
 
 
3. Štatutárne orgány spoločnosti: 

- konateľ:     MUDr.  Andrej    K u l a n 
 
 
4.  Štruktúra spoločníkov: 
 
 

hlasovacie práva

EUR % %
Mesto Snina 139 415 100 100
spolu 139 415 100 100

S p o l o č n í c i
podiel na základom imaní

 
 
 
 

B.  VZNIK, VÝVOJ A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA  SPOLOČNOSTI 

 

1.  Vznik spoločnosti: 

- Dátum založenia:    14. 4. 2005 
- Dátum vzniku:    13. 9. 2005 
- Dátum začatia hlavnej činnosti:  1. 1. 2006 

Nemocnica Snina, s.r.o. bola založená Mestom Snina s cieľom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť 
v spádovej oblasti okresu Snina. Vyplynulo to z povinnosti mesta zrušiť bývalého poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, a to príspevkovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou (NsP) Snina, v zmysle 
ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Nemocnica Snina, s.r.o. sídli a vykonáva činnosť v nemocničných priestoroch po zrušenej NsP, 
prenajatých od Mesta Snina, ktoré mesto získalo prevodom z majetku štátu (MZ SR) v r. 2003. To sa 
týka aj energetických zdrojov a časti technického a prevádzkového zariadenia. 

Rozsah činnosti, zamestnanci a pracovnoprávne vzťahy boli dňom 1. 1. 2006 prevzaté od 
zrušenej NsP Snina s výnimkou záchrannej služby, ktorú získal iný prevádzkovateľ. 
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2. Vývoj a stav účtovnej jednotky 
 

 

2.1. Materiálne a technické vybavenie 

Nemocničná budova je z roka 1963. Bola viackrát rekonštruovaná a jej technicko-prevádzkový 
stav je dobrý.  

Začiatkom 90-ých rokov prešla rekonštrukciou kúrenia zo stropného na radiátorové, v polovici 
90-ých rokov komplexnou rekonštrukciou  zdroja tepla, kedy došlo k likvidácii kotolne na tuhé palivo 
v suteréne budovy, k výstavbe plynovej kotolne mimo budovy ako aj k plynofikácii kuchyne.  

Koncom 90-ých rokov boli komplexne zrekonštruované a modernizované elektrické rozvody  
včítane komunikačných zariadení, signalizácie, svietidiel a  vybudovaný záložný zdroj elektrickej 
energie (motorgenerátor s 5000 l zásobníkom paliva) a zdroj nepretržitého napájania (ÚPS) pri 
výpadku elektrickej energie pre všetky zdravotnícke prístroje a zariadenia a iné. Rozsiahla 
rekonštrukcia si vyžiadala prekládky a zakrytie vodovodných, kúrenárskych a iných rozvodov,  
stavebné úpravy, renováciu všetkých povrchov stien a i.  

V  roku 2011 bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia nemocničnej budovy, a to plná 
rekonštrukcia práčovne s komplexnou výmenou technického vybavenia vč. vzduchotechniky 
a s oddelením vstupnej časti práčovne od čistej, rekonštrukcia kuchyne,  niektorých sociálnych 
zariadení, plošná výmena okien za plastové a úplné zateplenie obvodových múrov. V r. 2013 bola 
vyregulovaná sústava vykurovacieho systému celého objektu. 

V roku 2014 boli rekonštruované podlahy, hygienické zariadenia, operačná lampa a klimatizácia 
na gynekologickom operačnom trakte, klimatizácia na chirurgickej operačnej sále a vzduchotechnika 
na RTG oddelení. 

Technické vybavenie tvorili pri vzniku spoločnosti iba prístroje a zariadenia prenajaté od mesta, 
a to pôvodné, ktoré mesto získalo od štátu po bývalej  NsP, väčšinou už odpísané. Tieto prístroje  
spoločnosť postupne obmieňa. 

Niektoré nové  prístroje obstaralo a dalo do prenájmu spoločnosti po jej založení mesto (CT, 
pojazdný rtg prístroj, 2 pacientske monitory). 

Od svojho vzniku obstarala spoločnosť dlhodobý majetok, hlavne prístroje, v obstarávacej cene 
1 035 tis.  €, z toho v r. 2014 v hodnote 84 tis. €.  

V r. 2014  boli obstarané prístroje v hodnote 84 tis. €, napr. EKG prístroj, monitor vitálnych 
funkcií, artroskop (na operácie kolien), bilirubinometer, centrifuga (do laboratória), konvektomat do 
kuchyne,  amesteziologický prístroj na operačnú sálu a technické zhodnotenie laparoskopu. 

 

 

2.2. Ekonomické výsledky 

Obchodná spoločnosť Nemocnica Snina, s.r.o. hospodárila v roku 2014 s kladným hospodárskym 
výsledkom v hodnote 30 tis. €, teda so ziskom, a to tak, ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch od 
svojho založenia, s výnimkou jediného. Takýto výsledok sa chápe ako „vyrovnané hospodárenie“, čo 
z účtovného hľadiska aj je.   

Lenže do účtovníctva nemocnice (teda aj do jej zisku) sa zahrňujú tak výnosy (tržby), ktoré ešte 
nie sú zaplatené, ako aj spotreba, ktorá už bola zaplatená pri nákupe. Tento faktor, ktorý môže byť pre  
obchodné spoločnosti kladný (napr. pre záchranky, ktoré dostavajú zálohové platby vopred) alebo 
záporný (napr. pre nemocnice, ktorým zálohové platby boli zrušené v r. 2006), je pre spoločnosť 
Nemocnica Snina, s.r.o. vysoko záporný. To zapríčiňuje výrazný nedostatok vlastných finančných 
zdrojov, čo výrazne mení pohľad na hodnotenie vyrovnaného hospodárenia. 

Spoločnosť od svojho založenia si naakumulovala nerozdelený zisk v hodnote 222 tis. €, základné 
imanie vložené zakladateľom je 139 tis. €. Toto sú základné vlastné zdroje nemocnice (spolu 361 tis. 
€),  ktoré sú v trvalom obehu v systéme hospodárenia. Uvedená hodnota je vzhľadom na časové 
rozdiely vo finančných tokoch (popísaných nižšie) zjavne nízka, ani nie polovičná oproti potrebe. Preto 
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nemocnica ako jedna z mála má poskytnutý bankový úver, ináč by tvorila dlhy, teda by sa stala 
neplatičom.  

Úver k 31. 12. 2014 predstavoval účtovnú hodnotu 193 tis. €, reálne to je až 380 tis. €. Na 
niekoľko dní na konci roka výšku úveru iba opticky ovplyvnila predčasne zaplatená mesačná platba 
187 tis. € od jednej zo zdravotných poisťovní (teda trinásta), čo spôsobilo nižšie čerpanie úveru k 31. 
12. 12014 (v roku 2015 bude teda 11 platieb). 

Ďalším cudzím zdrojom sú  záväzky z obchodného styku v lehote splatnosti v hodnote 136 tis. €, 
záväzky voči zamestnancom a sociálnej sfére v hodnote 276 tis. €, čo sú krátkodobé záväzky.  

Podstatnou položkou v rámci ekonomických výsledkov sú pohľadávky, hlavne voči zdravotným 
poisťovniam, v hodnote 697 tis. €, resp. 884 tis. €  (tiež opticky skreslené predčasnou platbou), t.j. 
zatiaľ nezaplatené služby poskytnuté zdravotným poisťovniam. Práve tieto vyvolávajú nedostatok 
finančných prostriedkov nemocnice a potrebu tvorby vyššieho zisku na vytvorenie si vlastných 
zdrojov. V uvedenej sume sú aj pohľadávky voči Európskej zdravotnej poisťovni v konkurze z r. 2008 
v hodnote 43 tis. €, ktoré nemocnica s veľkou pravdepodobnosťou nikdy nedostane.  

Zdravotné poisťovne platia za zdravotnú starostlivosť cca 1 a štvrť mesiaca po skončení mesiaca, 
v ktorom bola poskytnutá zdravotná starostlivosť (t.j. po mesiaci prepustenia hospitalizovaného 
pacienta).  Naproti tomu nemocnica v čase poskytovania liečenia musí mať už vopred zabezpečené 
všetky potrebné dodávky, ktoré zaplatí vo väčšine prípadov do 14 dní po ich nadobudnutí. Mzdy 
a zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov zaplatí do 14 dní po skončení mesiaca. Permanentný 
časový výpadok vo finančnom vyjadrení je okolo 500 tis. €. 

Ďalším faktorom podmieňujúcim potrebu vyšších ekonomických výsledkov je schopnosť 
konkurencie. Rozvoj techniky napreduje veľkým tempom a ak ho nemocnica nestihne, nebudú 
výsledky. To si ale vyžaduje prostriedky na zdravotnícku techniku.   

Zaplatené prostriedky za obstarávanie techniky sa však nezahrňujú do nákladov v plnej výške, 
ale len v zákonmi stanovenej hodnote (odpisy), v priemere asi jednou šestinou hodnoty prístroja ročne. 
Týmto sa znižujú náklady a zvyšuje zisk bez nadväznosti na vynaložené prostriedky, číže disponibilné 
prostriedky oproti hospodárskemu výsledku klesajú. V rámci vyrovnaného hospodárenia  je potrebné 
tvoriť zisk v takej výške, aby aj primerane pokrýval zaplatenú (ale do nákladov nezúčtovanú) hodnotu 
prístrojov a primerane tak zvyšoval vlastné imanie. Inač klesá platobná schopnosť, no úverové zdroje 
sú limitované. Ak nie sú externé zdroje, musia sa tvoriť vlastné. 

K 31. 12. 2014 má nemocnica neodpísaný vlastný nehmotný a hmotný majetok v hodnote 403 tis. 
€. Táto hodnota by sa mala dostať do nákladov a hospodárskeho výsledku (znížiť ho), ale 
zodpovedajúce finančné prostriedky už boli zaplatené. 

Uvedenými faktormi  vzniká veľký časový nesúlad medzi účtovníctvom a finančnými tokmi 
v neprospech nemocnice (permanentný nedostatok finančných prostriedkov). Ak by nebol pokrytý 
úverom, bol by to typický vlečúci sa dlh, ktorým aj v súčasnosti trpia mnohé nemocnice. 

 

2.3.  Majetkové pomery 

Hodnota majetku účtovnej jednotky dosiahla 1 225 tis. €. Vlastné imanie spoločností činí k 31. 
12. 2014 iba 33,2 % majetku. 

Stálym problémom je až dvojmesačné oneskorenie platieb od zdravotných poisťovní oproti 
vynaloženiu prostriedkov na chod zariadenia. Do r. 2006 to riešili zálohové platby od zdravotných 
poisťovní, ktoré boli zrušené a poskytujú sa iba záchranným službám. Spoločnosť tento rozdiel vykrýva 
úverom od banky. 

 

 

 

3. Rozsah činnosti 

Spoločnosť zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti  územne rozsiahleho okresu, 
kde je minimálna alternatívna dostupnosť zdravotnej starostlivosti, preto má v regióne významné 
postavenie.  
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Na lôžkových oddeleniach má dispozícii 169 lôžok (interné 63 + 3 JIS, detské 15, gynekologicko-
pôrodnícke 30, chirurgicko-traumatologické 47 + 3 JIS, intenzívnej medicíny 4, novorodenecké 10). 

 V roku 2014 bolo vykázané na uvedených oddeleniach 5 814 ukončených hospitalizácií.  

V činnosti sú aj dva denné stacionáre a to interný a neurologický. Vykázali spolu 3 682 
hospitalizácií. 

Významné sú aj služby poskytované nelôžkovými útvarmi, ktoré významne ovplyvňujú úroveň 
služieb ako:  

- rádiológia vybavená pojazdným rtg prístrojom, rtg sklopnou stenou, sonografom,  
mamografom,  počítačovým tomografom (CT), od t.r. novým skaigrafickým rtg prístrojom, pričom 
rdg zariadenia sú doplnené digitalizovaným spracovaním a prenosom obrazu po počítačových 
sieťach, 

- biochemické a hematologické laboratórium s prenosom výsledkov cez informačný systém,  

- fyziatria a rehabilitácia, funkčná diagnostika, lekárska služba prvej pomoci pre dospelých aj detská, 

- ambulancie: chirurgická, traumatologická, gynekologická, neurologická, diabetologická, fyziatrická, 
pre deti a dorast, detská, gynekologická a pri každom oddelení, mimo novorodeneckého, ešte 
príjmová a pohotovostná. 

Postavenie a stabilita na trhu sú z podnikateľského resp. obchodného hľadiska, ktorým sa myslí 
záujem pacientov o služby, na dobrej úrovni. To však platí iba pri vylúčení možných ekonomicky 
nepriaznivých zásahov štátu (ako napr. redukcia siete a i.) alebo zdravotných poisťovní (možnosť 
nepodpísania alebo obmedzenia zmluvy), ktoré môžu zlikvidovať aj nemocnicu na dobrej odbornej 
alebo ekonomickej úrovni. 

Aj v prípade zmluvného vzťahu je podnikateľské prostredie čiastočne doformované zmluvnými 
podmienkami, kde je možnosť nezaplatenia nadzmluvných objemov výkonov vynútených zdravotným 
stavom obyvateľstva, čo bráni zvyšovaniu príjmov cestou odôvodneného zvyšovania výkonov. 

Spoločnosť je v rámci poskytovaných služieb konkurencieschopná, o čom svedčí fakt, že jej 
niektoré služby sú vyhľadávané aj klientmi (pacientmi) z iných regiónov Slovenska. 

 Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému riadenia organizácie EN ISO 9001:2008 pre oblasť 
poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
(príloha č. 2). 

Ďalší vývoj spoločnosti predpokladá ďalšie skvalitňovanie, prípadne aj rozšírenie zdravotníckych 
služieb, obnovu a rozširovanie zdravotníckej techniky, zavádzanie nových vyšetrovacích a liečebných 
metód, ďalšie zavádzanie nadštandardných služieb platených obyvateľstvom a pod. 

 

 

4. Výdavky na reklamu, dary a príspevky  

Spoločnosť, s ohľadom na charakter činnosti v predošlých rokoch neorganizovala akcie na 
podporu predaja a nemala  výdavky na reklamu. V roku 2014 použila na reklamu predmety v celkovej 
hodnote 512 €. Spoločnosť nie je členom žiadnych združení. Spoločnosť v r. 2014 neposkytovala dary 
ani príspevky. 

 

 

5. Mimoriadne udalosti 

V r. 2014 nenastali žiadne mimoriadne udalosti s nepriaznivým dopadom na spoločnosť, napr. 
prehry významných súdnych sporov, strata licencií, zrušenie niektorých činnosti, živelné udalosti, 
škody a pod.    
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6. Predpokladané výsledky na r. 2015  

Predpoklad výsledku hospodárenia, aktivít a rastu iných ukazovateľov na  rok 2015 sa 
nepredpokladá vyšší než v r. 2014. Výsledky prvých mesiacov ku dňu spracovania tejto správy sú 
priaznivé a dosiaľ nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by znamenali pokles oproti doterajšiemu 
vývoju. Predpokladá sa vyšší objem tržieb pri zachovaní ziskovosti, ale bez konkrétnej  špecifikácie. 

 

 

7. Rozvoj výrobných a podnikateľských programov  

Rozvoj výrobných a podnikateľských programov spoločnosti je daný hlavnou činnosťou 
spoločnosti (zdravotná starostlivosť), v ktorej sa nedá očakávať rozšírenie predmetu činnosti, resp. je 
to podmienené  súhlasom a hlavne zaradením do zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami.  

 

 

8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Po skončení účtovného obdobia nenastali  udalosti osobitného významu ako napr. zmeny 
v orgánoch spoločnosti, zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmena finančnej situácie, 
významné sankcie, súdne rozhodnutia a pod.  

 
 

C. ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA  SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ 
 

 
1. Organizačná štruktúra spoločnosti je v prílohe č. 1. 
 
2. Informácie o zamestnanosti: 
 

Ukazovateľ 2014 2013 

Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov spolu 
k poslednému dňu obdobia 

242 229 

Z toho:   Lekári             37 34 

sestry, pór. asistentky, laboranti a asistenti mimo 
sanitárov (SZP) 

125 125 

sanitárky 24 25 
iní zdravotnícki - - 
THP 9 9 
robotníci (upratovačky, údržbári, kuchári, telefonista) 38 36 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet 
zamestnancov 

236 228 

Evidenčný počet k 31. 12. - fyzické osoby 250 239 
Priemerný počet zamestnancov - fyzické osoby 245 238 
Mzdové náklady v € 2 554 058 2 416 042 
Čerpanie sociálneho fondu v € 11 150 11 743 
 
 
 
 
D.  VPLYV ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Spoločnosť ma minimálny vplyv na životné prostredie: 
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1. Na vykurovanie využíva vlastnú kotolňu na zemný plyn danú do prevádzky v r. 1995. Spoločnosť 
nemá  určené poplatky za znečisťovanie ovzdušia. 

2.  Odpadové vody sú odvádzané mestskou kanalizáciou do mestskej čističky odpadových vôd. 
Spoločnosť platí stočné. 

3. Spoločnosť je pôvodcom biologického odpadu označeného ako nebezpečný. Odpad dáva spaľovať 
dodávateľským spôsobom. 

 

 

E. INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE    

 

1. Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 za najväčšiu 
skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť Nemocnica Snina, s.r.o. dcérskym podnikom. 

 Spoločnosť je účastníkom konsolidácie verejnej správy podľa § 22a ako dcérska spoločnosť Mesta 
Snina. 

2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom. 

3.  Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 

4.  Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum. 

5. Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní obchodných podielov a akcií, ani o obchodných podieloch 
ovládajúcej osoby.  

 

 

F. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA 

 

Fa) MAJETOK A  ZÁVÄZKY 

31.12.2014 31.12.2013

v EUR v EUR
MAJETOK SPOLU (netto) 1 224 561 1 326 513

A. Neobežný majetok 402 514 433 387
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 22 604 43 037
A.II. Dlhodobý hmotný majetok 379 910 390 350

B Obežný majetok 817 279 886 493

B.I. Zásoby 86 619 66 487

B.II. Dlhodobé pohľadávky 778 0
B.III Krátkodobé pohľadávky 674 854 807 366
B.V. Finančné účty 55 028 12 640
C. Časové rozlíšenie 4 768 6 633

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 1 224 561 1 326 513
A. VLASTNÉ IMANIE 406 562 376 362
A.I. Základné imanie 139 415 139 415
A.IV. Zákonné rezervné fondy 15 049 15 049
A.VII. Výsledok hodpodárenia minulých rokov 221 898 206 494
A.VII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 30 200 15 404
B ZÁVÄZKY 804 925 928 018
B.I. Dlhodobé záväzky 14 056 9 261
B.II. Dlhodobé rezervy 36 693 37 324
B.IV. Krátkodobé záväzky 439 682 396 615
B.V. Krátkodobé rezervy 121 277 109 142
B.V Bankové úvery a výpomoci 193 217 375 676
C. Časové rozlíšenie 13 074 22 133

Ozn. MAJETOK A  ZÁVÄZKY 
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Fb) Prehľad o štruktúre a pohybe DHM

Dlhodobý hmotný majetok                                                                                           
Obstarávacia cena

Zostatok k                          
31.12.2013

Prírastky                            
kúpou                                  

a leasingom

Úbytok                                                                       
predajom

Úbytok                              
likvidáciou                                        
a škodou

Zostatok k                          
31.12.2014

Pozemky 0 0 0 0 0
Stavby 8 115 0 0 0 8 115
Samostatné hnuteľné veci, súbory... 824 013 84 092 0 0 908 105
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0
Obstarávacia cena celkom 832 128 84 092 0 0 916 220

Dlhodobý hmotný majetok                                                           
Oprávky a opravné položky

Zostatok k                          
31.12.2012

Prírastky
Úbytok                                                                       

predajom

Úbytok                              
likvidáciou                                        
a škodou

Zostatok k                          
31.12.2012

Pozemky 0 0 0 0 0
Stavby 5 548 962 0 0 6 510
Samostatné hnuteľné veci, súbory... 436 230 93 570 0 0 529 800
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0
Oprávky a opravné položky celkom 441 778 94 532 0 0 536 310  
 
 
Fc) FINANČNÝ MAJETOK

Druh finančného majetku 2014 2013

Peniaze v pokladniciach - EUR 4 936 4 244

Peniaze na účtoch v bankách - EUR 50 101 8 404

Peniazer na ceste -9 -8

Krátkodobý finančný majetok 0 0

Spolu finančný majetok 55 028 12 640 
 

Fd) VLASTNÉ IMANIE

Vlastné imanie
Základné 

imanie
Zákonný                     

RF

Nerozd.                   
zisk z min. 

rokov

Neuhr.               
strata                      

z min. r.

VH bežného 
účt. obdobia

Celkom                        
EUR

Stav k 31.12.2013 139 415 15 049 206 494 0 15 404 376 362
Výsledok hosp. za rok 2013 15 404 -15 404 0
Prídel do rez. fondu 0
Úhrady strát z min. obd. 0
Odmeny 0
Zmeny základného imania 0
Priamu účtované výnosy a náklady                                      
do nerozdeleného HV m. r. 0
Výsledok hosp. za rok 2014 30 200 30 200
Stav k 31.12.2014 139 415 15 049 221 898 0 30 200 406 562  
 
 
Fe) POHĽADÁVKY

 31. 12. 2014  31. 12. 2013

EUR EUR
v lehote splatnosti 632 641 805 801
po lehote splatnosti 42 991 44 180
pohľadávky spolu 675 632 849 981

Opravné položky k pohľadávkam

opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam z obchodného styku -42 780 -42 615

Pohľadávky
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V roku 2014 boli odpísané nedobytné pohľadávky v hodnote 19 € pri rešpektovaní zákona 
o účtovníctve a zákona o daniach z príjmov. Na uvedené pohľadávky boli v predchádzajúcom období 
vytvorené opravné položky vo výške 10 €. Ide o pohľadávky voči sociálne slabým občanom, ktoré sú 
prakticky nevymožiteľné, resp. ich vymáhanie by bolo neefektívne. Pohľadávky voči uvedenej skupine 
občanov spoločnosť k 31. 12. 2014 neeviduje. 

Ďalšie pohľadávky po lehote splatnosti uvedené v tabuľke sa budú pri hrozbe premlčania 
vymáhať. 

Podstatná časť pohľadávok po lehote splatnosti v hodnote 42 605 € sú pohľadávky voči 
Európskej zdravotnej poisťovni v likvidácii. Na jej majetok bol vyhlásený konkurz v závere roka 2008. 
Pohľadávky boli včas prihlásené do konkurzného konania a boli uznané. K týmto pohľadávkam je k 31. 
12. 2014 vytvorená opravná položka vo výške 100 %. 

 

Ff) VÝNOSY A NÁKLADY (podľa Výkazu ziskov a strát)
 31. 12. 2014  31. 12. 2013

EUR EUR

III. až V. Výnosy z hospodárskej činnosti - Výroba 4 979 763 4 779 003

A. až D. Výrobná spotreba 1 301 191 1 276 013

+ PRIDANÁ HODNOTA 3 678 572 3 502 990

E. Osobné náklady 3 505 961 3 333 086

F. Dane a poplatky 3 219 3 507

G. Odpisy dlhodobého majetku 114 964 116 765

VI. Tržby z predaja DM a materiálu 80 342

H. Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu 8 2

I. Tvorba a zúčtovanie opr. pol. k pohľadávkam 175 -493

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (HČ) 28 986 15 854

J. Ostatné náklady na HČ 19 767 19 576

Náklady na HČ spolu 4 945 285 4 748 456

** Výnosy z HČ spolu 5 008 829 4 795 199

*** Výsledok hospodárenia z HČ 63 544 46 743

N,O,P,Q Náklady na finančnú činnosť 19 862 20 004

XI. Výnosy z finančnej činnosti 12 12

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -19 850 -19 992

Náklady na bežnú činnosť (BČ) spolu 4 965 147 4 768 460

Výnosy z BČ spolu 5 008 841 4 795 211

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 43 694 26 751

R. Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná + odložená) 13 494 11 347

Náklady celkom 4 978 641 4 779 807

Výnosy celkom 5 008 841 4 795 211

*** Hospodársky výsledok celkom (po zdanení) 30 200 15 404

Ozn. VÝNOSY A NÁKLADY

 

 

G. UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV (v EUR) 

 Ukazovateľ  31. 12. 2014 31. 12. 2013 

D Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (–) peňažných prostriedkov 42 388 -32 662 
A *** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  125 798 265 605 
B *** Čisté peňažné toky v investičnej činnosti  -73 527 -283 593 
C *** Čisté finančné toky z finančnej činnosti -9 883 -14 674 
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H.  ŠTRUKTÚRA ODBYTU  (v EUR) 

 Trh rok 2014 rok 2013 

Domáci trh 4 950 744 4 751 722 

iné 0 0 

 

 

I.  NÁVRH  NA  ROZDELENIE  ZISKU  (ÚHRADU  STRATY ) 

 

Konateľ spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie zisku, vykázaného za rok  
2014 nasledovne: 

 
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 Suma v EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením 43 693.89

Dań z príjmov splatná a odložená 13 493.65

Čistý zisk 30 200.24
Prídel do rezervného fondu minimálne 5 % z čistého zisku podľa zakladateľskej listiny - z dôvodu naplnenia 
maximálnej výšky fondu podľa zakladateľskej listíny, ďalší prídel nie je potrebný 

0.00

Úhrada straty z predchádzajúcich rokov 0.00

Zostatok zúčtovať s nerozdeleným ziskom minulých období 30 200.24

 

J.  VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY 
 

Významné rizika a neistoty objektívneho charakteru nie sú známe.  

Existuje možnosť regulácie siete zdravotníckych zariadení zo strany štátu a možnosť 
nepodpísania alebo obmedzenia zmluvy zo strany zdravotných poisťovní. 

Napriek uvedenému predpokladáme, že účtovná jednotka bude existovať a vykonávať svoju 
činnosť aj v nasledujúcom období, čo vyplýva zo skutočnosti, že so zdravotnými poisťovňami sa 
kontinuálne podpisujú zmluvy a predpokladá sa aj rast výkonov na 4,95 mil. EUR. 
 

Snina 12. 5. 2015 

 

 

 

 

 

        MUDr. Andrej   K u l a n 

            konateľ spoločnosti 

Prílohy: 

Účtovná závierka 
Správa audítora 


