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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

CT

Počítačová tomografia

DHM

Dlhodobý hmotný majetok

EKG

Elektrokardiograf

EMG

Elektromyograf

EUR

Euro

IČO

Identifikačné číslo organizácie

Ing.

inžinier

MBA

Master of business administration

MPH

Master of public health

MR

Magnetická rezonancia

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

NFP

Nenávratný finančný príspevok

NSK

Nitriansky samosprávny kraj

PSČ

Poštové smerovacie číslo

s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠZM

Špeciálny zdravotnícky materiál

Zb.

Zbierka zákonov

ZP

Zdravotná poisťovňa

ZS

Zdravotná starostlivosť
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ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI
A VÝZNAMNÉ UDALOSTI UPLYNULÉHO
KALENDÁRNEHO ROKA 2018

Vážené dámy, vážení páni,
vážení obchodní partneri,
Nemocnica Levice s. r. o. poskytovala v roku 2018 široké
spektrum zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pacientom vo svojej spádovej oblasti, ako aj pacientom zo širšieho
okolia okresu Levíc. Modernizovaním medicínskej technicky
v uplynulom roku v celkovej hodnote 260 000 EUR sme sa
snažili zvýšiť štandard a kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na väčšine oddelení.
Z tých významnejších investícií spomeniem odkúpenie laparoskopickej veže, zakúpenie nového EMG prístroja, výmenu
novorodeneckých postieľok, nové defibrilátory, EKG prístroj
a iné. Zo stavebných úprav poukážem napr. na výmenu okien
na neurologickom a traumatologickom oddelení.
Okrem rekonštrukcií a modernizácie prístrojovej techniky
sme sa zapojili do výzvy MZ SR – Integrovaný regionálny
operačný program o nenávratný finančný príspevok na
účely realizovania projektu prestavby časti priestorov na
centrálny príjem, prestavby vstupu pre RZP a výťahovej
šachty, polikliniky – širšie komplementy, zateplenie pavilónu
– Nemocnice Levice, v ktorej sme boli úspešní a veríme, že
NFP vo výške 7 109 231,65 EUR eminentným spôsobom
zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Rok
2018 považujem za úspešný z pohľadu naplnenia očakávaní
v oblasti hospodárenia a modernizácie infraštruktúry.
Napriek mnohým pozitívam sme sa v tomto roku nevyhli ani
negatívnym udalostiam, ktoré sa týkali hlavne nedostatku
zdravotníckeho personálu, čo malo dopad na mienku pacientov a negatívne sa to odrazilo aj v hodnotení nemocníc
inštitútom INEKO.

MUDr. Anton Hanušín, MPH
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.

Najdôležitejším faktorom úspechu každého zdravotníckeho
zariadenia sú jeho zamestnanci. Veríme, že v nastávajúcom
roku sa nám do našich radov podarí získať kvalitných odborníkov, že budeme významne motivovať personál a zveľadíme
priestory a prístrojové vybavenie aj procesné nastavenia,
čím vytvoríme predpoklady na zlepšenie kvality našej práce
a začneme od základov budovať dobré meno Nemocnice
Levice s. r. o. v očiach pacientskej ale aj odbornej verejnosti.
Verím, že v týchto ambíciách budeme úspešní.
Na záver by som rád poďakoval jedinému spoločníkovi,
dozornej rade a vedeniu spoločnosti AGEL SK a.s. za podporu v uplynulom roku ako i všetkým zamestnancom, ktorí
každodenne prispievajú k rozvoju nášho zdravotníckeho
zariadenia.
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ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI
A VÝZNAMNÉ UDALOSTI UPLYNULÉHO
KALENDÁRNEHO ROKA 2018

Jednotka intenzívnej starostlivosti – oddelenie vnútorného lekárstva
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2018

OBCHODNÉ MENO:

Nemocnica Levice s. r. o.

SÍDLO:

SNP 19, 934 01 Levice

IČO:

50 861 450

DEŇ ZÁPISU:

12. 5. 2017

PRÁVNA FORMA:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET ČINNOSTI: • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
• prenájom hnuteľných vecí,
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
• administratívne služby,
• reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
• dopravná zdravotná služba,
• prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
• čistiace a upratovacie služby,
• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti ,
• vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce,
• ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
• ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
• prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – dom ošetrovateľskej starostlivosti,
• pracovná zdravotná služba,
• poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni,
• poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
• prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecná nemocnica v rozsahu: 1.
ambulantná časť: – ambulancia vnútorného lekárstva – pneumologicko-ftizeologická ambulancia – neurologická ambulancia – pediatrická ambulancia – chirurgická
ambulancia – ambulancia úrazovej chirurgie – otorinolaryngologická ambulancia
– oftamologická ambulancia – gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – ambulancia
klinickej onkológie – ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny – ambulancia
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – hematologická a transfuziologická
ambulancia – gastroenterologická ambulancia – ambulancia pediatrickej endokrinológie
a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy – ambulancia klinickej psychológie – kardiologická ambulancia – ambulancia pediatrickej neurológie – ambulancia
pracovného lekárstva, 2. lôžková časť: – oddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS
– oddelenie dlhodobo chorých – oddelenie ortopédie – oddelenie chirurgie vrátane
JIS – oddelenie úrazovej chirurgie vrátane JIS – oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny – oddelenie neurológie vrátane JIS – oddelenie gynekológie a pôrodníctva
vrátane JIS a ÚPS – oddelenie pediatrie vrátane ÚPS – oddelenie neonatológie a novorodeneckých lôžok – pracovisko urgentný príjem 1. typu, 3. zariadenia spoločných
liečebných a vyšetrovacích zložiek v odboroch: – klinická biochémia – rádiológia –
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2018
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – hematológia a transfuziológia – centrálna sterilizácia – počítačová tomografia 4. zariadenia na poskytovanie jednodňovej
zdravotnej starostlivosti v odboroch: – gynekológia a pôrodníctvo – oftalmológia
– otorinolaryngológia – chirurgia – úrazová chirurgia – ortopédia – urológia.

KONANIE MENOM
SPOLOČNOSTI:

ZÁKLADNÉ IMANIE:
VÝŠKA VKLADU KAŽDÉHO SPOLOČNÍKA:

SPOLOČNÍCI:
ĎALŠIE PRÁVNE
SKUTOČNOSTI:

V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu
spoločnosti pripoja konatelia svoje podpisy.
5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR

AGEL SK a.s.
Vklad:
5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
AGEL SK a. s., IČO: 36 658 448,
Palisády 56, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 06

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11. 4. 2017
podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10. 8. 2017 a 18. 8. 2017.
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI VRÁTANE ZLOŽENIA
ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2018

ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA:
KONATELIA:

MUDr. Anton Hanušín, MPH

Ing. Michal Pišoja, MPH

Mgr. Michal Zakarovský,
ACCA

MUDr. Ján Slávik, MBA

Mgr. Miroslav Jaška, MPH

MUDr. Rudolf Pelikán, MPH

predseda dozornej rady

podpredseda dozornej rady

člen dozornej rady

DOZORNÁ RADA:
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI KU DŇU 31. 12. 2018

JEDINÝ
SPOLOČNÍK

DOZORNÁ RADA

RADA KONATEĽOV

RIADITEĽ

SEKRETARIÁT
RIADITEĽA

ÚSEK RIADITEĽA

ÚTVAR KRÍZOVÉHO
RIADENIA

VEDÚCA ÚSEKU ZDRAV.
VÝKONOV, ŠTATISTIKY
A INF. TECHNOLÓGIÍ

EKONOMICKÝ ÚSEK
NÁMESTNÍK
EKONOM. ÚSEKU

ÚSEK EKONOMICKÝ

FINANČNÁ UČTÁREŇ

ÚSEK ZDRAVOTNÝCH
VÝKONOV
A ŠTATISTIKY

POKLADŇA

ÚSEK INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ

FAKTURÁCIA

PRACOVNÁ
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

DOPRAVA VRÁTANE
DZS

ÚSEK
PERSONALISTIKY
A MIEZD

ÚSEK ZDRAV.
STAROSTLIVOSTI
NÁMESTNÍK PRE LPS

ÚSEK OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
– NÁMESTNÍK

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
– NÁMESTNÍK

LÔŽKOVÉ ODDELENIE

LÔŽKOVÉ ODDELENIE

SAM. ODB. REFERENT
STAR. O ZDRAV.
PRÍSTROJE A INÉ

SPOLOČNÉ
VYŠETROVACIE
A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

SPOLOČNÉ
VYŠETROVACIE
A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

SKLAD MTZ

SAMOSTATNÉ
AMBULANCIE

SAMOSTATNÉ
AMBULANCIE

ÚDRŽBA

AMBULANCIE
PRI ODDELENIACH

AMBULANCIE
PRI ODDELENIACH

VRÁTNICA

CENTRÁLNY PRÍJEM

CENTRÁLNY PRÍJEM

ARCHÍV

OPERAČNÉ SÁLY
A CENTR.
STERILIZÁCIA

OPERAČNÉ SÁLY
A CENTR.
STERILIZÁCIA

MÁRNICA

NEMOCNIČNÁ
LEKÁREŇ

JEDNODŇOVÁ
ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

JEDNODŇOVÁ
ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

ODDELENIE LIEČEBNEJ
VÝŽIVY
A STRAVOVANIA
DOM
OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI
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PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2019
A OSTATNÉ NEFINANČNÉ INFORMÁCIE

A) PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2019.
Hlavné úlohy nemocnice v oblasti ekonomického riadenia:
• Zabezpečiť ziskové hospodárenie nemocnice.
• Pokračovať vo finančnom riadení nemocnice tak, že budú efektívne riadené procesy úspory nákladov medicínskej a nemedicínskej povahy.
• Zaviesť kontrolné mechanizmy ako prevenciu zbytočných chýb vo výkazníctve.
• Nastaviť plány na úrovni primariátov a priebežne vyhodnocovať nastavené limity spotreby všeobecného
materiálu, liekov a zdravotného materiálu.
• Stabilizovať zamestnancov, k tomu využívať predovšetkým vhodné finančné nástroje, benefity a motivátory.
• Sledovať výkonnosť a vykazovanie produkcie s cieľom maximalizovať príjmy od ZP.
Nemocnica prevádzkuje svoju činnosť vo viacerých samostatných budovách. Cieľom je skoncentrovať všetky
medicínske činnosti v hlavnej budove nemocnice, na čo sa spracúva objemová štúdia. V prípade schválenia
investície chceme využiť prestavby na zvýšenie ubytovacieho štandardu ale aj na úpravy, ktoré umožnia moderné prevádzkové procesy.

B) O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI AŽ PO SÚVAHOVOM DNI A SÚ VÝZNAMNÉ PRE
NAPLNENIE ÚČELU VÝROČNEJ SPRÁVY.
K dátumu zostavenia výročnej správy sa nevyskytli žiadne významné udalosti, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia k 31. decembru 2018, a ktoré by si vyžadovali významnú úpravu údajov alebo informácií
zverejnených v účtovnej závierke k 31. decembru 2018.

C) AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRACOVNOPRÁVNYCH
VZŤAHOV.
Nemocnica Levice s. r. o. sa chová obozretne k životnému prostrediu a nijakým spôsobom ho nenarušuje.
Aktívnym spôsobom sa podieľa na recyklácii odpadov, na triedení špecifických zdravotníckych odpadov a na
udržiavaní zelene v nemocničnom areáli.
V oblasti pracovnoprávnych vzťahov sú zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany a ostatných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti.

D) AKTIVITY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA.
V oblasti výskumu a vývoja naša organizácie nepodnikla v uplynulom roku žiadne aktivity.

E) O NADOBUDNUTÍ VLASTNÝCH AKCIÍ ALEBO VLASTNÝCH PODIELOV.
Spoločnosť nemá nadobudnuté vlastné podiely.

F) O TOM ČI, ÚČTOVNÁ JEDNOTKA MÁ ALEBO NEMÁ POBOČKU ČI INÚ ČASŤ OBCHODNÉHO
ZÁVODU V ZAHRANIČÍ.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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NÁVRH NA VYSPORIADANIE
HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018

určený pre dozornú radu a jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
Konatelia spoločnosti Nemocnica Levice s. r. o. navrhujú Dozornej rade a jedinému spoločníkovi pri výkone Valného
zhromaždenia spoločnosti, aby dosiahnutý zisk z hospodárenia spoločnosti Nemocnica Levice s. r. o. za rok 2018
vo výške + 68 554 EUR bol v celej výške 68 554 EUR prevedený na účet nerozdeleného zisku.
V Leviciach dňa 26.4.2019

MUDr. Anton Hanušín, MPH
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.

Ing. Michal Pišoja, MPH
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.

Mgr. Michal Zakarovský, ACCA
konateľ spoločnosti
Nemocnica Levice s. r. o.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018

14

06

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018
UZPODv14_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve
zostavená k

31 .12 . 2 0 18

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2120511888

X

IČO

X

riadna
mimoriadna

SK NACE

priebežná

86 .10 . 0

malá
veľká

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

x

od

1 2 0 18

do

12 2 0 18

od

1 2 0 17

do

12 2 0 17

Za obdobie

(vyznačí sa x)

(v celých eurách)

Mesiac Rok

Účtovná jednotka

50861450

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01)

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

(v celých eurách)

x

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Nemocnica

Levice

s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

SNP

19
Obec

PSČ

93401 LEVICE
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

31 .03 . 2 0 19

1 6. 0 5. 2 0 1 9

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18009/2014

TlaŒivo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
vytlaŒené

z

Portálu

FS

Strana 1
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

A.I.

02

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

2.

3.

Stavby
(021) - /081, 092A/

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

MF SR č. 18009/2014

1

50861450

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

4044604

3883226

161378
1667351

3313024
1507415

159936

752765

32726

26889

5837

18693

32726
5837

26889
18693

10

11

1634625

1480526

154099

734072

192618
2603

190015
16469

12

13

14

1004569
151496

853073
303541
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UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

8.

9.

A.III.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

1

50861450

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

437438

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

437438
414062

19

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

4.

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR č. 18009/2014

26

27

28
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UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

B.I.

B.I.1.

2.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

32

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

2342230
1442
261102

2340788
2562701
261102
97207

158183

158183
97207

36

Výrobky
(123) - /194/

37

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

6.

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

MF SR č. 18009/2014

2

31

33

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

Netto

30

3.

B.II.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

29

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

1

50861450

102919

102919

20385

20385

42
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UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

50861450

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

4.

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

20385

20385

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

2052723

2051281

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
Pohľadávky z obchodné1.b. ho styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

MF SR č. 18009/2014

1442
54

1568499
1442

55

4647

2464318
1567057
1163192
4647
93

56
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UZPODv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

4.

5.

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

1562410
1163099

452645

61

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

452645

2

60

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

1563852

Netto

1259817

6.

B.IV.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

1442

2.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

1

50861450

31579

31579
41309

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

70

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

8020

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

50861450
3

8020
1176

B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

7600

72

7600
1176

2.

C.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

73

420

420

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

74

35023

35023
–2442

C.1.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

75

2.

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

25344

25344

9679

9679
–2442

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

3883226

3313024

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

550174

331829

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

5000

5000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

5000

5000

300000

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

600000

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

500

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
A.IV.1.
(417A, 418, 421A, 422)

88

500

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

89

3.

2.

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

50861450

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

–123880

98

26329

99

–150209

Výsledok hospodárenia za účtovné obdoA.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

68554

26829

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

3227769

2968563

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

303687

8023

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

8023

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

104
105
106
107
108

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

19764

115

283923

10.

Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
11.
(373A, 377A)

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)

117

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120511888 IČO

50861450

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

118

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

69267

119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

69267

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

2384049

2824135

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

123

1284781

1079627

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
124
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

331668

608114

953113

471513

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c. (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

126

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

127

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

6.

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

900000

131

501879

444555

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

318452

275894

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

209186

88842

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

69751

35217

Krátkodobé rezervy

136

470766

136405

137

159364

138

311402

136405

105283

12632

105283

12632

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145
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UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ
2120511888 IČO
Úč POD 2 - 01

50861450
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

16661216

4093772

17105483
2326004

4219386
–58

14335212

4093830

240664
27787

83765
2023

175816
16895625

39826
4170384

1896783
3261382

953970

14

999023

277198

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

10461578

2905478

Mzdové náklady (521, 522)

16

2.

17

7597888
5260

2096968

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

2620063

742543

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

238367
53022

65967
4331

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

145049

18857

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

145049

18857

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

I.

25

26289
1442

2023

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

51057

8527

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

209858

49002

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

E.
E.1.

G.1.
2.

***
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UZPODv14_11

Výkaz ziskov a strát DIČ
2120511888 IČO
Úč POD 2 - 01

50861450
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

b

c

1

a

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

31

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

35

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

1097

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

1097

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

XII.

Kurzové zisky (663)

42

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

O.

Kurzové straty (563)

52

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

IX.1.

XI.

N.1.
2.

(r. 40 + r. 41)

MF SR č. 18009/2014
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1

17845

1
6166

13333

5327

9462
3871

5327

16

75

4496

764
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UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát DIČ
2120511888 IČO
Úč POD 2 - 01

50861450
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

b

c

1

a

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

–16748

–6165

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

193110

42837

Daň z príjmov

124556

16008

144941
–20385

16008

68554

26829

R.
R.1.
2.
S.
****

(r. 58 + r. 59)

57

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 50861450

DIČ: 2120511888

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
Poznámka:
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej
závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto
poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú
uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno a sídlo

Hospodárska činnosť

2.

Nemocnica Levice , s.r.o.
SNP 19,934 01 Levice

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
− Reklamné a marketingové služby
− Prieskum trhu a verejnej mienky
− Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
− Administratívne služby
− Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom
− Prenájom hnuteľných vecí
− Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických
poradcov
− Vedenie účtovníctva
− Čistiace a upratovacie služby
− Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
− Poskytovanie sociálnych služieb
− Zadávanie klinického skúšania liečiv
− Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
− Počítačové služby
− Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
− Vydavateľská činnosť
− Prevádzkovanie výdajne stravy
− Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach
− Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom
na priamu konzumáciu
− Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecná
nemocnica v rozsahu:
− 1. ambulantná časť: - chirurgická ambulancia - ortopedická
ambulancia - ambulancia úrazovej chirurgie - ambulancia
vnútorného lekárstva - ambulancia anesteziológie a intenzívnej
medicíny - kardiologická ambulancia - hematologická a
transfuziologická ambulancia - ambulancia fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie
− 2. ústavná pohotovostná služba: - chirurgická ambulancia ambulancia vnútorného lekárstva
− 3. lôžková časť: - oddelenie OAMI - chirurgické oddelenie
vrátane JIS - oddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS
− 4. zariadenie spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek
pracoviská v odboroch: - rádiológia - klinická biochémia hematológia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
− 5. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni

Zamestnanci

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

2018
582

2017
534

1
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Poznámky Úč PODV 3-01
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DIČ: 2120511888

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
3.

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Nemocnica Levice, s.r.o. Bola
zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov,
a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na
účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej
závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.
4.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2017

Účtovnú závierku spoločnosti Nemocnica Levice s.r.o., za rok 2017 schválilo riadne valné zhromaždenie,
ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2018.
5.

Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Nemocnica Levice. s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s., so sídlom Palisády
56, Bratislava, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť AGEL SK a.s.,
je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL a.s., so sídlom Jungmannova 28/17, Praha- Nové Město, Česká
republika, a táto spoločnosť má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.
Spoločnosť AGEL a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov
konsolidovaného celku. Základné identifikačné údaje pre uloženie konsolidovanej závierky sú B 3941
v registri Krajského súdu v Brne, Česká republika. Spoločnosť AGEL SK a.s., nezostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku.
Spoločnosť Nemocnica Levice s.r.o., je sesterskou spoločnosťou spoločností AGEL DIAGNOSTIC a. s., MEDI
RELAX M+M s.r.o., Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s,
Nemocnica Košice - Šaca, a.s.,Nemocničný holding a.s. , AGEL Clinic s.r.o., FINHOSP PLUS, s.r.o. a
FINHOSP III, s.r.o., Nemocnica Zlaté Moravce a.s., AGEL SSC s. r. o., Nemocnica Zvolen a.s., Nemocnica
Komárno s.r.o., ktoré sú vlastnené spoločnosťou AGEL SK a.s.

II.

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI

1.

Záruky a iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka neeviduje žiadne záruky a zabezpečenia poskytnuté členom orgánov spoločnosti.
2.

Pôžičky poskytnuté členom orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka neneviduje žiadne pôžičky poskytnuté členom orgánov spoločností.

III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY
1.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie
v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich
platenia.

4.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky
riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

5.

Moment zaúčtovania výnosov – Výnosy z poskytnutia zdravotníckych služieb a ostatných služieb sa
vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. Výnosy sa vykazujú ponížené o
2
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predpokladané
odhadom.

dopady

následných

revízií

zdravotných

poisťovní

stanovené

kvalifikovaným

6.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú
v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

7.

Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú
výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

8.

Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových
zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke
sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých
položiek majetku a záväzkov je takéto:
a)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

b)

Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej
hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné
náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých
záväzkoch a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného
majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej
úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho
ocenenie.

c)

Zásoby obstarané kúpou:
• Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa
metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné
a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku
odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.

d)

Pohľadávky:
• pri ich vzniku– menovitou hodnotou,
• pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania –
obstarávacou cenou.
•

e)

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnou hodnotou

f)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

g)

Záväzky:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
• pri prevzatí – obstarávacou cenou,

h)

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

i)

Pôžičky, úvery:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
• pri prevzatí – obstarávacou cenou.
Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

j)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
3
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k)

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

l)

Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a
záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v
budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky
odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období,
t. j. 21 %.

10.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
•

Rezervy – záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, účtujú sa v očakávanej výške
záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyyčerpané dovolenky a zamestnanecké požitky. Ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
Dlhodobé zamestnanecké požitky:
Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na
odmenu vo výške dvoch priemerných mesačných miezd Náklady na zamestnanecké požitky
predstavujú sumu budúcich požitkov, ktorých časť si zamestnanci už zaslúžili (zarobili) svojou
súčasnou a minulou prácou. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho
súčasnej hodnote k súvahovému dňu. Poistno-matematické zisky alebo straty sa účtujú
okamžite v čase ich vzniku pri prehodnotení výšky záväzku.
Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa
dôchodkového programu sú nasledovné:
Predpokladané zvýšenie miezd nad mieru inflácie
Diskontná sadzba

•

•

1%
0,89%

Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti
jeho oceneniu v účtovníctve, a to :
- k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 12 mesiacov 20 %, nad 24 mesiacov 50% ,nad 36
mesiacov vo výške 100 %.
Plán odpisov
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený
vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby
používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú
rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci v ktorom bol zaradený do používania.
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:
Druh majetku
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Inventár
Softvér

Životnosť
42 R
8R
6R
6R

Ročná sadzba odpisov
2,4%
12,5%
16,7%
16,7%

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre
rovnomerné odpisovanie, od 1.1.2019 sa spoločnosť rozhodla prehodnotiť odpisovú politiku.

11.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS)
4
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v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej
zanikajúcej právnickej osoby. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode
peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka
v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka
v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný
výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.
12.

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve č. 431/2002 nZ.z. v znení
neskorších predpisov. Počas účtovného obdobia nedošlo k žiadnej zmene.
13.

Oprava významných chýb minulých období

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o opravách významných chýb minulých období.

IV.

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1.

Dlhodobý majetok

1.1.

Goodwill

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o Goodwille.
1.2.

Majetok obstaraný z dotácií

Účtovná jednotka neobstarala žiadny majetok z dotácií.
1.3.

Dlhodobý finančný majetok

V účtovnej jednotke v bežnom účtovnom období nenastal prípad, pri ktorom by bola hodnota dlhodobého
finančného majetku vyššia ako jeho účtovná hodnota.
2.

Majetok ocenený reálnou hodnotou

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neoceňovala majetok reálnou hodnotu.
3.

Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá vo vlastníctve žiadne akcie.
4.

Záväzky

Štruktúra dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Položka
Dlhodobé záväzky:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

31. 12. 2018

Položka

31. 12. 2018

Záväzky z leasingu so zostatkovou dobou jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

19 764
19 764

283 923
283 923

31. 12. 2017
8 023
8 023
31. 12. 2017
0
0
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4.1.

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá svoj záväzky zabezpečené záložným právom.
5.

Deriváty

Účtovná jednotka počas bežného účtovného obdobia nemala žiadne obchody s derivátmi.

6.

Informácie o nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka počas bežného účtovného obdobia neúčtovala o žiadnych nákladoch a výnosoch, ktoré
by mali výnimočný rozsah alebo výskyt.

V.

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1.

Podmienené záväzky

Účtovná jednotka neeviduje žiadne podmienené záväzky, ktoré mohli vzniknúť v dôsledku minulých
udalostí.
Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov.
Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované,
nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku
toho sú k 31. decembru 2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2018 otvorené a môžu sa stať
predmetom kontroly.
2.

Podmienený majetok

Účtovná jednotka neeviduje žiaden podmienený majetok, ktorý mohol vzniknúť v dôsledku minulých
udalostí.
3.

Podsúvahové účty

Položka
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

VI.

31. 12. 2018
15 709 253-

31. 12. 2017
-

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nastala zmena v štatutárnych orgánoch
spoločnosti. Členmi predstavenstva sa dňa 04.04.2019 stali Ing. Michal Pišoja Mgr. Michal Zakarovský.
Svoje pôsobenie v predstavenstve týmto dňom ukoničili MUDr. Rudolf Pelikán a Ing. Miroslav Jaška . Táto
zmena ku dňu zostavenia účtovnej závierky ešte nie je v Obchodnom registri zverejnená. Iné udalosti,
ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky hospodárenia spoločnosti, okrem
tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti nenastali.
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