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Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v zmysle auditu za rok 2013 

Ku 31.12.2013 bol v príspevkovej organizácií Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 

~vforavce vykonaný audit riadnej účtovnej závierky. Správa nezávislého audítora z tohto auditu bola príspevkovej 

organizácií doručená 11.3.2014. V zmysle tejto správy, ako aj v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Zlaté 

Moravce predkladáme návrh opatrení na odstránenie nedostatkov už spomínaného auditu príspevkovej organizácie za 

rok 2013 . 

Nakoľko v audítorskej správne je základ pre podmienený názor odvolávaný sa na predchádzajúce účtovné 

obdobie ku 31.12.2012 modifikovaný, príspevková organizácia neprijala žiadne z významných opatrení. Cieľom 

príspevkovej organizácie je riešiť nedostatky, ktoré boli zistené auditom účtovnej závierky za rok 2013. 

Podmienený názor audítora ku účtovnej závierke znie: 

„ Podľa nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof MUDr. 

T)udolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.decemberu 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému 

dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. " 

Základ pre podmienený názor audítora ku účtovnej závierke znie: 

„Príspevková organizácia nezaznamenáva jednotlivé príjmy a výdavky jednotlivo, ale sumárne za jednotlivé štvrťroky. 

Zmena stavu finančných prostriedkov nenadväzuje na rozdiel medzi príjmami a výdavkami príspevkovej organizácie." 

Na základe základu pre podmienený názor audítora ku účtovnej závierke začala príspevková organizácia 

zaznamenávať jednotlivé príjmy a výdavky jednotlivo po mesiacoch zostavovaním výkazu Cash-Flow nepriamou 

metódou. 

Keďže však podľa nášho názoru výkaz Cash-Flow zostavený priamou metódou je Výkaz FIN 1-12, ktorý sa 

zostavuje štvrťročne a rozdiely medzi príjmami a výdavkami a medzi týmto výkazom a skutočnosťou na seba nadväzujú 



príspevková organizácia nezostavuje mesačný výkaz Cash-Flow priamou metódou, ale práve už spomínanou „indirekt 

method". 

Pri nepriamej metóde vykazovania peňažných prostriedkov z prevádzkovej činnosti sa vychádza z výsledku 

hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, ktorý sa upravuje o vplyv nepeňažných položiek (ide 

o položky, ktoré majú vplyv na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, a pri vzniku, keď sa o nich účtuje, nespôsobujú 

pohyb peňažných prostriedkov, napr. odpisy dlhodobého majetku, rezervy, opravné položky), o vplyv zmien stavu 

zásob, pohľadávok z prevádzkovej činnosti a záväzkov z prevádzkovej činnosti počas bežného účtovného obdobia 

a všetkých ostatných položiek, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi 

z finančnej činnosti. 

Pri vyčísľovaní peňažných rokov z prevádzkovej činnosti pri použití nepriamej metódy dodržuje príspevková 

organizácia všeobecne platné zásady, ktorými sú: 

1. Náklad sa k výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov pripočíta. Napríklad 

odpisy dlhodobého hmotného majetku, o ktorých sa účtuje na účte 551. 

2. Výnos sa od výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov odpočíta. Napríklad 

úroky, o ktorých sa účtuje na účte 662. Zúčtovanie rezerv a zúčtovanie opravných položiek sa od 1.1.2007 

neúčtuje do výnosov, ale ako zníženie nákladov, resp. len súvahovo. 

3. Zmena stavu súvahových položiek majetku pôsobí na peňažný tok vždy s opačným znamienkom, ako sa 

vyčísli. Postupuje sa rovnako ako pri modifikovanej priamej metóde. 

4. Zmena stavu súvahových položiek záväzkov pôsobí na peňažný tok vždy s rovnakým znamienkom. 

Postupuje sa rovnako ako pri modifikovanej priamej metóde. 

Prikladáme vzor výkazu Cash Flow - nepriamou metódou, ktorý príspevková organizácia zostavuje mesačne. 

Cash flow (v EUR) 
1 

Bežné účtovné Bezprostredne 
značenie Obsah položky 

obdobie predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Peňa!n6 toky z prtvidzkovtj Cl flot ·.l'l.i<····~~-
--

ZJS 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanenrm daňou z pr!jmov (+ZJ-5) 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanen!m • € • € 
A.1. daňou z pr[jmov (+/-),(súčet A.1.1. až A.1.13.) 

A.1.1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+) 

-
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri -

A.1 .2. 
vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja(+) 

A.1 .3. 
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) 

Zmena stavu dlhodobých rezerv ( +/-) ~ 

A.1.4. 

A.1.5 . 
Zmena stavu opravných položiek (+/-) 

A.1.6. 
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov(+/-) 

-
A.1 .7. 

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov(·) 

Uroky účtované do nákladov(+) -
A.1 .8. 

A.1 .9. 
Uroky účtované do výnosov (-) 

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa ··- -

A.1.10. 
zostavuje účtovná závierka (-) 

-
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 

A.1.11. 
zostavuje účtovná závierka(+) 

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 
A.1.12. l+/-l 



Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej či nnosti, s 

A.1 .13. výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov(+/-) 

Vplyv zmien st avu pracovného kap itálu, ktorým sa na účely tohto opatrenie rozumie rozd iel - € - € 
medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, 
ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia 

A.2. 
z bežnej č i nnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4) 

A.2.1. 
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 

,.. 

A.2.2. 
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činností ( +/-) 

A.2.3. 
Zmena stavu zásob(-/+) 

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 

A.2.4. prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) 

Peňl'fné toky :z prevádzkovej činnosti s výn imkou príjmo v • · davkov, ktoré sa uvácjzaju 
1 asobltne v Iných ~1tiach preQJ'adu peňaž-ných tokov (+/·), (sučet 'Z/S. "' A.1 . + A.2.) 

. € . € 

A.3 . 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+) 

A.4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-) 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností 
A.5. (+) 

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

A.6. finančných činností(-) ... 
! Peňainé toky z prevädzkovej činnosti (+!·), (sú'čet Y S + A.1 . až A.6.) • € • € 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 

A.7. činností alebo finančných činností(-/+) 

A.8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(+) 

A.9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-) 

( 
A. , Cisté p&t'lažné toky z prevadzkove~ Clnn osU {+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.t .) • E • € 

- · 
~ „„ P eilalné toky z lnvesu en9ch činnosti ~>';:- ~~-\. ·.':· 

B.1. 
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 

B.2. 
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 

-
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s 
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na 

B.3. 
predaj alebo na obchodovanie(-) 

B.4. 
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 

B.5. 
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj 

B.6. 
alebo na obchodovanie(+) 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

B.7. konsolidovaného celku(-) 
-

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá --
B.8. je súčasťou konsolidovaného celku(+) 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých 

B.9. pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) ' 
Príjmy zo splácania pôžiči ek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek 

B.10. poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 

B.11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností(+) 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
B.12. činností í+l i 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 

1 

B.13. tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-} 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 

B.14. tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) 

B.15. 
Výdavky na daň z príjmov· účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností(-) 

B.16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 

~ 

B.17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-) 

B.18 
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+) 

B.19. 
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-) 

B. 
Gisté penQné t oky z Investičnej c lnnostl (sM et B .1. až B.19.) . E - € 
Petlalné toky z nl!i'nčn j čfnnoali . 

' 

C.1. 
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1 .1. až C.1.8.) . € . € 

C.1.1. 
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov(+} 

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou 

C.1.2. jednotkou(+) 

C.1.3. 
Prijaté peňažné dary(+) 

~ ,.. 
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi(+) - -

C.1.4. 

C.1.5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcii a vlastných obchodných podielov(-) 

C.1.6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) 



Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločn íkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, 
1 

C.1 .7. ktorá je účtovnou jednotkou(-) 

C.1.8. 
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania(-) 

Peňažné t oky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej č innosti - € - € 
C.2. (súčet C.2.1. až C.2.9.) 

C.2.1. 
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 

C.2.2. 
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov(-) 

-
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou 

C.2.3. úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 

C.2.4. s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) 

C.2.5. 
Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 

C.2.6. 
Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-
C.2.7. ) 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti 

C.2.8. účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov(+) 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z 
finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu 

1 
C.2.9. 

peňažných tokov (-) 

C.3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností(-) 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
'• -

C.4. prevádzkových činností (-) 

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 

C.5. považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) 

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 

C.6. považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) 

C.7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností(-) 

C.8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť(+) 1 

C.9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť(-) --r 

c. Claté pel'lažné t oky z flnanč11ej člnnoati (súčet C.f . ú C.9.) . E E . 
o. Cisté zvýšenie alebo znlt enie peňa!nych proatrledkov (+/-), {súčet A+B+C) . ( • t 

E. 
Stav peňazných prostriedkov a peňa! ých ekvlvalenťov na zaCI tku uetovného obdobia (+/.) 

1 i Stav per\ažn~ch prostriedkov a peňažný.ch ekvival ntov n konci úetovnéh o ob dobia pred • ( 1 • ti 
. zohľaélnentm kurzovýc.h rozdleľov yčíalených líu dňu, ku ktorému aa zos vuje úetovná závierka 

~ F. 1.1+/ .• j'I 
1 Kurzové rozdiely vyčlslené k p ňažným prostriedkom a peňažnfm ekvivalentom ku dňu, ku 

1 
- E 

G. 1 ktorému sa zostavuje Očtovná zévl.erka f+/-) 

Zostatok peňažných prostriedkov a pettatných ekvlvai8iitVi"iä'k"onc l úttovn• ho obdobia, 
1 

H. upravený o kurzové ro-zdlely vyčlslené ku dňu. ku ktorému aa zostavuje účtovnt ~vl11rka (+f·) i 

S pozdravom 

J 

Riaditeľ 

Za správnosť 

Roman Kocian, ekonomické oddelenie 


