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I. Všeobecné údaje

Názov a sídlo spoločnosti: CULTUS Ružinov a.s.
Ružinovská 28
820 09 Bratislava

Za|<ladatel': Mestská čast'
Bratislava - Ružinov

Akciová spoločnost': počet akcií: 10
druh: kmeňové
forma: akcie na meno
podoba: listinná
men. hodnota: 3 3t9,4 €

rčo: 35874686

DIČ: 2021773g4t

orč nprr: Sk2l2t773g41

Deň zápisu do OR: 30. 01. 2004 odd. SA vložka 3262tB
Okr. súd Bratislava I.

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov: 48
Stav zamestnancov k 31.12.2015: 41

Členovia orgánov spoločnosti:

a/ Štatutárny orgán: Mgr. Andrea Kozáková - predseda
predstavenstva
M:gr, Zuzana Maturkaničová - člen
predstavenstva
Ing. Richard Bednár, PhD. - člen
predstavenstva

b/ Dozorný orgán Ing. Tomáš Alscher- člen dozornej
rady
Mgr. Martin Ferák- predseda
dozornej rady
Dr. Pavol Jusko- člen dozornej rady
Ing. Anna Reinerová- člen dozornej
Rady 

v
JUDr. Daniela Surinová- člen
dozornej rady



CULTUS Ružinov a,s, zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvatefov
mestskej časti, ktoré sú pre verejnosť organizované prevažne bezplatne. Sú to najmá:

al kultúrne podujatia všetkých žánrov (divadelné a filmové predstavenia, koncerty,
výstavy, festivaly a sut'aže a iné)

bl spoloěenské podujatia (zábavy, tančiame, plesy)

cl vzdelávacie aktivity a športové aktivity

d/ podnájompriestorov

el iné spoločenské potreby podťa spoločenskej potreby a rozhodnutia Miestneho
zastupiteťstva aMČ Bratislava Ružinov.

Cultus Ružinov a.s. podporuje základné školy a materské školy, základné umelecké školy,
neziskové organizácie, občianske zďruženia a to tým, že im poskytuje súčinnosť pri
organizovaní ich vlastrYch podujatí adáva do prenájmu priestory Cultus Ružinov a.s,
bezplatne alebo so zíavou na prenájme.

Zároveň hospodárne pristupuje k zverenému majetku MČ RuZinov na základe Zmlwy
o komplexnom nájme a to najmá tým, že ich prenajíma tretím osobám auďržiava a opravuje.

V priebehu roku 2015 akciová spoločnosť realizovala podujatia vo svojich zariadeniach
a v exteriéri Ružinova. Novinkou bol nový priestor a etablovanie tradičných podujatí do
Parku A.Hlinku. Realizovali sme podujatia, ktoré boli zahrnlté v obchodnom pláne
spoloěnosti s dórazom na kvalitu a šetrenie. Inovovali sme dramaturgiu už známych podujatí,
ako napríklad Ružinovské hody, Kultúrne leto, či Ružinovská zimu. V rámci ušetrených
finančných prostriedkov sme pridali aj nové podujatia ako Vianočnú kapustnicu pre
Ružinovčanov či Vianočné trhy v Parku A. Hlinku. Ale aj v spoločenských domoch sme
zorganizovali rózne koncerty a besedy. Všetko bezodplatne pre Ružinovčanov.

II. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia

Svoju činnosť v roku 2015 spoločnosť CULTUS Ružinov a.s. vykonávala v zmysIe Zmlwy
a komplexnom nájme majetku na základe objednávok vystavených MÚ MČ Bratislava-
Ružinov.

Spoločnosť v roku 2015 dosiahla pozitívny hospodársky výsledok, ktorý bol ovplyvnený
najmá zavedením týchto opatrení:

1. Platby bankovým prevodom

Od apríla 2015 všetky platby za prenájmy móžu byt' prijímané len na účet a nie v hotovosti.
Táto zmena zabezpečila váčšiu kontrolu v platbách azmluvách azamedzila finančným
únikom.
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2, Prepočetrozmerovprenajímanýchkancelárií

Pri kontrole rozmerov prenajímaných kancelárii sa zistili nezrovnalosti. Kancelárie boli
v niektorých pdpadoch váčšie, ako bolo uvedené v zmluve. Prerátaním správneho počtu
užívaných metrov sa teda zvýšili pfíjmy znájmu, avšak nájomníkom sa jednotková cena
nezvýšila.

3. Vypovedanie neefektívnych zmlúv

Viaceré dlhodobé zmluvy boli pre spoločnosť nákladovo neefektívne. Niektoré už spoločnosť
vypovedala, iné súvo výpovednej dobe.

4. Odstráneniesprotredkovatel'skýchsubjektov

Spoločnosť od apríla 2015 všetky aktivity realizuje vlastnými zdrojmi aneobjednáva si ich
u agentúr alebo iných subjektov. Najčastejším subdodávateťom bolo oběianske združenie FS
Karpaty, lďoré zabezpečovalo pre spoločnost' podujatia ako: Ružinovská zabijaěka, Rybárske
slávnosti, Stavanie Mája, Folkfest, Važecké Vianoce a mnohé menšie podujatia napr.
návšteva partnerských miest. Všetky tieto podujatia pravidelne boli nad rámec rozpočtu, ktorý
si mestská čast'objednala a dofinancovávala ich spoločnosť z vlastných zdrojov,

Projekty uskutočnené v roku 2015 - finančné príspevky plynúce na základe dodávateťsko_
odberateťsk ý ch v zť ahov o d MČ Brati sl ava- Ružinov.
Do výsledku finančného rozdielu projektov uskutočnených v roku 2015 nezahíňame náklady
na réžiu, mzdy a iné výdavky. Ostatný zisk sme použili na iné kultúrne podujatia ako boli
Vianočné trhy, Vianočná kapustnica, Cvičenia pre seniorov a pod., ktoré sa v predošlých
rokoch neuskutočňovali. Zvyšné náklady na nedotované projekty finančnými príspevkami
MČ sme hradili z vlastných finančných prostriedkov.
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Vývoj ukazovateloov hospodárskej činnosti CULTUS Ružinov a.§. za rok 201,5
porovnaním s rokom 20t4.

Tab. č. 1

Výnosy spoločnosti vo výške 1 338 455 € predstavujú :

Tab.č.2

ukazovatelo l v €l r.2015 r.2014 index
Výnosy spolu:

vlastné tržby
ostatné výnosy
finančné lúrokyl

1 338 455
1,332 064
6381
10

1 300 751
1 300 366
377
8

l,,03
1,02
1,6,9

1,25

Náklady spolu:
materiál
energia
služby
osobné náklady
odpisy
ostatné náklady

daňz príjmu splatná
daňz príimu odložená

l,270 443
32 404
190 849
363 268
570 538
213
97 934
16 053
_816

l 293 575
32 45l
l8l 632
427 690
568 951
842
79 298
2 881
-170

0o98

1,00
1o05

0,85
l,,00
0,25
1,86
5,,57

Výsledok hospodárenia 68 012 7 176 9,5

vlastné tržby vo výške 1 332 064 €
z toho: kultúrna činnosť 952737 €

prevádzková činnosť 379 327 €
Podiel jednotlivých činností na týchto
tržbách:
výchovno - v zdeláv acia činno sť 23 818 €
umelecká činnosť 26 582€
sp o l o č ensk o - zžh av ná či nno sť 899 785 €

kurzová 2 552€
obchodná činnosť - prenáimy 379 327 €
ostatné výnosy 6381€
finančné vÝnosy l ílrokvl 10€

Náklady spoločnosti vo qýške 1270 443 € predstavujú :

Tab. č.3
náklady na
kult.činnosť

náklady na
prevádz.činnost'

spolu

1. materiál 17 824 € 14 580 € 32 404 €
2. energie I04 967 € 85 882 € 190 849 €
3. služby I92 485 € I70 783 € 363 268€
4.osobné náklady 313 813 € 256 725 € 570 538 €
5. odpisy l17 € 96€ 2I3 €
6. ostatné náklady 57 677 € 40 257 € 97 934 €

6



§Dolu : 690 383 € 564 823 € 1255206 €

dařlzpríimu splatná 16 053 €
daíz príimu odložená -816 €
náklady spolu: 1270 443 €

Pri podrobnejšej analýze móžeme konštatovať, že výsledok hospodárenia bol ovplyvnený
zvýšením vlastných tržieb zakrátkodobé prenájmy, ktoré stúpli o27 059,41, Eur. TaVJiež
boli stabilizované dlhodobé nájmy a zastavila sa dlhodobá klesajúca tendencia z ich výnosov.
A to aj napriek tomu, že priestory sú v zlom technickom stave a spoločnosť je nútená
pristupovať kznižovaniu cien nájmov. Momentálne má spoločnosť prenajatých približne 90
oÁ percerí. všetkých priestorov,

Podstatné zníženie vidíme v položke služby. Táto optimalizácia nákladov bola docielená aj
napriek tomu, že váčšina podujatí sa konala v Parku A.Hlinku, ktorý nemá potrebné technické
vybavenie, čo znamená ďalšie náklady na stavbu pódia, zabezpečenie vody, toaliet,
elektorinštalácie a agre gátu,
Spoločnosť vynaložila na nákup energií (tepla, plynu, el.energie avody) 190 849,- Eur.
Oproti minulému roku je to mierny nárast, ktory súvisí s váčším počtom podujatí, ktoré sa
konali najmá v DK Ružinov. Energie predstavujú cca I5oÁ celkových nákladov organizácie.
Nastavením platobného styku v termínoch podťa faktúr spoločnosť ušetrila aj za penále za
oneskorené platby, v porovnaní s minulým rokom 2 400,- €.

Osobné náklady vo výške 570 538 € tvoria 44,9 oÁ z celkového objemu nákladov, Celkové
osobné náklady sú na úrovni predcháďzajúceho roka a to aj napriek tomu, že s viacerými
zamestnancami bol ukončený pracovný pomer a pri tom im v zmysle zákona bolo vyplatené
odchodné, odstupné a odmeny. V roku 2015 bolo celkovo vyplatených miezd za 13 mesiacov.
V predchádzajúcich obdobiach boli mzdy za december predchádzajúceho roka vyplácené až
zo zdrojov prijatých v januári nasledujúceho roka. V roku 2015 však boli vyplatené mzdy za
december 2014, ako aj december 2015.

Prehload uskutočnených podujatí za obdobie 01. - 12. 20t5 (vrátane energií a osob.
nákt.)

Tab. č. 4
Počet
noduiatí

počet návštevníkov Príjmy v € Náklady
v€

A.Výchovno-
vzdel.činnosťrprednášky,
besedv, sútoaže

l20 3600 23 818 19 822

B.Umelecká činnost',
koncerty, Divadláo
výstavy, filmové
nredstavenia

100 15 000
26 582 23 001

C. Spoločensko-zábavná
činn., diskotéky,
zábaw.- plesyo karnevaly, 130 19 500

899 785 646 706
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šport. poduiatia
D. Tvorivá činnost'
ZUČ - súbory, krúžky

105 1 900 854

E. Kurzy ) 50 2 552

SPOLU: (A - E)
457 952 737 690 383

Mzdový ukazovatel'

Tab. č.5

Vřvoj bilanČnej hodnoty aktív a pasív spoločnosti CULTUS - Ružinov ) a.§. za rok 2015
§ poroynaním roku 2014 (v €)

Tab. č.6

UkazovateP (v €/ r. 2015

Mzdové náklady 384 443

Odmeny členom orgánov
spoločnosti

22 347

Priemerný prepočítaný stav
zamestnancov

48

ukazovatel' rok 2015 rok
2014

index

A. Stále aktíva
1. nehmotný dlhodobý maietok
2. hmotný dlhodobý mai etok 3 I87
3. finančné investície

B. Obežné aktíva
I. Zásoby
2. Pohl'adávky I23 5l2 I35 57I 0,91
3. FinančnÝ maietok I04 028 44 473 2,34
4. Prechodné účty aktív 2240

AktívaspoluA+B 230 727 182284 |,27

ukazovatel' rok 2015 rok
2014

index

C. Vlastné zdroje krytia

1. Fondy účt. iednotky 6 8I7 6 8l7
2. Finančné apeiažné fondy-zákl.
imanie

33 I94 33 194 1,00

3. HV bežného účtov.obdobia
4. Nevyspo riadaná strata
minul.období

68 0I2
-23 825

7 176
-31 001

9,48
0,77



D. Cudzie zdroie
1. Rezervy 7 953 12 900 0"62
2. Dlhodobé závázky 9II 1 845 0.49
3. Krátkodobé závázky 126 565 I51 029 0.84
4. Bankové výpomoci a póžiěkv
5. Prechodné účtv pasív 11 100 324 34,26
PasívaspoluC+D 230 727 182 284 l,,27

K stavu na podsúvahových účtoch k 31.12.2015

Prenajatý majetok od MČ Ružinov v členení :
Stavby 2488282€
Samostatné hnuteťné veci 93 890 €
Dopravné prostriedky 21 5I3 €
Drobný hmotný majetok 80 508 €
Umelecké diela 9 467 €
Spolu: 2 693 660 €

Majetok CULTUS Ružinov a.s.

Ostatn;ý dlhodobý hmotný majetok
lod 166 € do 1 700 €l 70 546 €

Pohl'adávka voči YOSARIA PLAZA 49 232 € ( v exekučnom konaní)
Pohl'adávka voči YOSARIA PLAZ,A 60 554 € (v exek.konanQ
Stav finančných prostriedkov na účte vedenom v TATRA banke a,s I02 683 €
Stav pokladnice a ceniny I 345 €
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015 104 028 €

Pohl'adávky k 31.12.2015

Tab. Č.z
z obchodného stvku 186 428€

dlhodobé 1 46 7 14 €l z toho pohl'. YOSARIA
PLAZA v exek.konani 49 232 +

60 554 €l
krátkodobé 39 714 €
z toho: v lehote spl. 2187€
po lehote spl. Alebo spl, Do 1 roka 37 527 €
daňové pohl'adávkv 827 €
Ostatné pohl'adávkv 3 4II€
Medzičasom uhradené: 5 235,93 ft 30.01.2016)
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Výška závázkov k3I.12.2015 l35 429 €

Tab. č.8

Zo závízkov z obchodného styku bolo do 30.01.2016 uhradených 41968,- €.

ilI. Ekonomické vzt'ahy účtovnej jednotky

V rámci poskytnutých služieb najváčšie percento z objemu tržieb predstavujú tržby plynúce
zobchodných vzťahov s MČ Bratislava Ružinov, tj. 68 %o zcelkového objemu'vlastn;lch
tržieb. Poskytnuté služby sú kultúrneho zamerania l ďivadlá. koncerty, spoločensko-zábavná
činnosť, výstavy akurzyl . Tieto služby sú poskytované na záklaďe Zmlwy o prenájme č1,II.
Ďalej sú to projekty a ďalšie služby kultúrneho zamerania poskýtované na zák|ade
požiadaviek MČ Bratislava- Ružinov. Z uvedeného vyplýva, že aŘciová spoločnosť Cultus
Ružinov, ktorej je_diným akcionárom je MČ Bratislava- Ružinov je ekonomicky závislána
spolupráci s MČ Bratislava-Ružinov. V akciovej spoločnosti nemajú priamy ani
sprostredkovaný vplyv osoby, ktoré by mali v a.s. a súčasne v inej spoločnosti
prostredníctvom štatutárnych orgánov aďozorných orgánov taký vplyv, ktorý by
ovplyvnil ekonomick é zámery akciovej spoločno sti.

Odberateťmi, ktorých objem služieb je 6,60Á z objemu vykazovaných vlastn}ch tržieb
a23,3oÁ ztržieb z obchodnej činnosti sú nájomcovia, ktorym sú poskytované služby na
základe zmlúv o dlhodobom prenájme.

Znajvýznamnejších sú to : GASTRO LS, s.r.o., Music Market, s.r.o., SIMPLY s.r.o.,
Pat a Mat, s.r.o. a FABART, s.r.o.

Zvyšný objem tržieb plynie z ostatných dlhodobých a krátkodobých prenájmov a z ostatných
kultúrnych akcií. V rámci dodávateťských vzťahov najváčší objem tvorí nákup energií
a služieb 15 0Á z celkových nákladov od týchto dodávateťov : Bratislavská teplárenská a.s.

Západoslovenská energetika a. s.

Bratislavská vodárenská
Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Činnosť účtovnej jednotky nemala vplyv na životné prostredie. Účtovná jidnotka nemá
organizační zložkuv zahratiěi. Spoločnost' nemala v roku 2015 výdavky na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja. V priebehu roka nenadobudla vlastné akcie ani dočasné listy.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nevznikli žiadne
udalosti osobitného významu.

Závázky 135429 €
krátkodobé závázky 126 565 €
závázky z obchodného styku 44 22I €
závázky soc.poisť, 18 510 €
záv ázky voči zamestnancom 29 624€
závázky daňové 30 365 €
z toho: sociálny fond 9Il €
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IV. Predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti CULTUS Ružinov a.s.

Ciel'om podujatí aj v nasledujúcom roku je zabezpečiť pre Ružinovčanov kvalitné
a róznorodé kultúme vyŽitíe dostupné pre každého obyvateťa Ružinova. Nové vedenie
organizácie sa v Obchodnom pláne na rok 2016 zaviazalo vypracovať novú organizačtú
Štruktúru a zefektívnit' počet zamestnancov potrebných ku zabezpečeniu týchto aktivít.
SpoloČnosť si kladie za cieť v budúcom období zvyšiť vlastné tržby azaěať vytvarať aj zdroj
na uskutoČnenie investícií takého charakteru, ktoré by mali najmá vplyv na zvýšenié
Príjmov z kultúrnej činnosti. Toto by bolo predpokladom predovšetkým na dokončenie
obnovy zaríadenia aďalších opráv arekonštrukcie DK Ružinov atiež ostatných
sPoloČenských domov. To by malo dopad na skvalitnenie a váčšiu rozmaniiosť
Poskytovaných služieb, čo v konečnom dósledku ocenia nielen obyvatelia mestskej časti,
ale aj všetci návštevníci kultúrnych aktivít.

V. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia roku 2015

Výsledokhospodáreniazarok2015 je zisk 68 012,13 €.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov navrhuje výsledok hospodárenia za
rok 2015 vysporiadať nasledovne : v plnom rozsahu použit'na rozšírenie a skvalitnenie
kultúrnych služieb v roku 2016 dodávaných pre MČ Ružinov a pre obyvatel'ov
Ružinova.
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rfffil účrovruÁ zÁvlERKA
podnikatel'ov v podvojnom účtovníctve
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Daňové identifikačné číslo

2o21773941
tčo

35874686
SK NACE

90.04.0

tJčtovná závierka tJčtovná jednotka

X riadna X malá

mimoriadna vel'ká

priebežná
(vyznačí sa x)

Mesiac Rok

od 12015
do12 2015

za obdobie

Bezprostredne od 1 2a14
predchádzajúce
obdobie do12 2014

Záznamy daňového úradu

M|esto pre evidenčné čislo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Priloženó súčasti účtovnej závierky
X Súvaha (Uč POD 1-01)

(v celých eurách)
Výkaz ziskov a strát (Uč POD 2-01)
(v celých eurách)

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

XX

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

CULTUS Ruž inov Sa

Sídlo účtovnej jednotky

ulica číslo
Ruž INovsKÁ 28
PsČ obec

82009 BRAT lsLAVA
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd BA l , odd Sa, vložka č

3262lB
Teleíónne číslo Faxové číslo

02l433 39290
E-mailová adresa

zostavená dňa:

17 .0 3 .2
schválená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:016 20
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ue poo t -ot

ozna.
čenie

a

STRANAAKTÍV
b

čislo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzaiúce

1
Brutto - čast'1 Netto 2 účtovné obdobie

Korekcia - časť 2 Netto 3

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

01 353645 230727
122918 102204

A. Neobežný majetok
r. 03 + r, 'l1 + r.21

02 54583 3 187|
5 1396 0

A,l, Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r,10)

03 0 0

0 0

A.|.1 Aktivované náklady
na vývoj
(012) - 1072,091Al

04 0 0|

0 0

2, Softvér
(013) - /073, 091^/

05 0 0

0 0

J. Ocenitel'né práva
(014) - 1074,091N

06 0 0

0 0

4. Goodwill
(015) _ /075, 091A/

07 0 0

0 0

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

0B 0 0

0 0

6. Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041 ) - /093/

09 0 0

0 0

7
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051 ) - /095A/

10 0 ól
0 0

A.l|. Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. ,l2 až
r.20)

11 54583 3187
51396 0

A.l1.1 Pozemky
(031 ) _ /092A/

12 0 ól-
0 0

2 Stavby
(021)-/0B1,092A/

lJ 0 0

0 0

o.
samostatné
hnutel'né veci a
súbory hnutel'ných
vecí
(022) - 1082,092N

14 54583 3187
5 1396 00

MF SR č. 1800912014 Strana 2
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|úepoot-otI

D|č202177 3941 lčo35874686
ozna-
čenie

a

srnnnnnxrív
b

čislo Bežné účtovnó obdobie Bezprostredne predchádzajúce
riadku

c 1
Brutto - časť 1 Netto 2 účtovné obdobie

Korekcia - časť 2 Netto 3

4, Pestovatel'ské celky
trvalých porastov
(025) _ /0B5, 092A/

15 0 0

0 0

5, základné stádo a
t'ažné zvieratá
(026) - /086, 092Á/

16 0 0

0 0

o, Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029,02X,032) -
/0B9, oBX,092fu

17 0 0

0 0

7. Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - l094I

1B 0 0

0 0

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

19 0 0

0 0

9 Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+l 097) +^ 09B

20 0 0

0 0

A.lll, Dlhodobý íinančný
majetok
súěet (r,22 až
r. 32)

21 0 0

0 0

A.l|1.1.

podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) _ /0964/

22 0 0

0 0

2.

podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

)a 0 0

0 0

c. Ostatné
realizovatel'né cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

l+ 0 0

0 0

4. Póžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25 0 0

0 0

5.
Póžičky v rámci
podielovej účasii zo 0 0

účtovným jednotkám
(066A) - /096A/ 0 0

6, Ostatné póžičky
(067A) - /096A/

27 0 0

0 0

7.
Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) _ /096fu

zo 0 0

0 0

llllll l lll l ll lll lll l llil l lll
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D.č2021773941 lčo35874686Súvaha
úepop1-ot

ozna-
čenie

a

srReHeerrív
b

čislo Bežné účtovné obldobie Bezprostredne predchádzaiúce
riadku

c Brutto - časť ,1 Netto 2 účtovné obdobie

Korekcia - časť 2 Netto 3

B.

Póžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A,067A, 069A,
06XA) _ /096r',/

29 0 0

0 0
o tJčty v bankách

s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22X^)

30 0 0

0 0

10. Obstarávaný
dlhodobý f|nančný
majetok
(043) - /096A/

D4 0 0

0 0

11
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

32 0 0

0 0

B. Obežný majetok
r.34 + r.41 + r.53 +

r.66+r.71

33 299062 227 5 4 0
71522 180044

B.l. Zásoby
súčet (r. 35 až
r.40)

34 0 0

0 0

B.1.1 Materiál
(112,119,11X)
- 1191 ,19X1

35 0 0

0 0

2,
Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122,12x) -
l192,193,19Xl

Jo 0 0

0 0

J. Výrobky
(123) - l194l

37 0 0

0 0

4. Zvieratá
(124) - l195l

aa 0 0

0 0

5, Tovar
(132, 133, 1 3X, 1 39)
- /196, ,l9)U

39 0 0

0 0

6. Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) _ /391A/

40 0 ol
0 0

B.ll. Dlhodobé
pohl'adávky
súčet (r, 42 + r.46
až r.52|

41 147541 76019
71522 69856

B.l1.1. Pohl'adávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r, 45)

42 146714 75192
7 1522 69844

llll I llll lil llll l lll ll l l]l ll
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Súvaha
úe poo t -ot Dlč2o2177 3941 tčo35874686

lll ll llil l lll lll llll ll llll l ll
ozna-
óenie

a

STRANAAKTÍV
b

čislo
riadku

c

lbdobie _ ]Bezprostrednepredchádzajúce
:L:""'-_ :_ Jg'rp_:_--*] -_ ___l't*ne!ňuoui"

l Netto 3

1.a
Pohl'adávky z obchod-
ného styku voči
pJepojenýrn učtovným 0 0
JeanolKam (JllA,
3í2A,3134,314A,
315A, 31XA) - l391N 0 0

1.b,
HonIaOaVKy z oDcnodné-
ho styku V rámci podielo-
vej účasti okrem pohl'a_
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(31 1A, 31 2A, 31 3A, 31 4A,
3154,31XA)_/391A/

44 0 0

0 0
1.c,

Ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) _

l391N

45 146714 75192
71522 69844

2. čisiá hodnota
zákazky
(316A)

46 0 0

0 0
J. Ostatné pohl'adávky

Voči prepojeným
47 0 0

uclovnym Jednotkám
(351A) - /391A/ 0 0

4.
Ostatné poh|'adávky
V rámci podielovej
účasti okrem pohl'a-

4B 0 0l
udVUK vUUl pl YpUJeí]yí
účtovným jednotkám
(35íA) - /391A/ 0 0

5.
Pohl'adávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 35BA,
35XA)_ /391A/

49 0 0

0 0
6. PohI'adávky

z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50 0 0

0 l 0
7. lné pohl'adávky

(335A, 336A, 33XA,
371^,374A,375A,
37BA) _ /391A/

É1 0 0

0 0
B. odložená daňová

pohl'adávka
(4BlA)

52

_8*3_7_

0

B,lll, krátkodobé
pohlhdávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53 47 493 47 493
0 | -sz15

B.ll|.1 Pohl'adávky
z obchodného
styku
súčet (r, 55 až r. 57)

54 43125 43125
0 63680

1.a.
Pohladávky z obchod-
ného styku voči
prepo.jeným účtovným

AE 0 0
]eonolKam (JllA,
312A, 313A, 314A,
3,15A,31XA) - 1391N 0 0

1.b,
PonladaVky Z obchodné-
ho styku V rámci podielo-
Vej účasti okrem pohl'a-
dávok voči prepojeným
účtoVným jednotkán}
(3,11A, 312A, 313A, 3144,
315A,31XA)_/391A/

56 0 0

0 0

MF sR č. 1800912014 Strana 5
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Dlč202177 3941 tčo3 587 4686 lll] ll llll l l llll lll ll l lll| ll
Súvaha

uepoot-ot
ozna.
óenie

a

srnerueexriv
b

cislo Bežné účtovné olldobie Bezprostredne predchádzaiúce

c ,' L-- . *9$$g_:Ě§t], Netto 2 účtovné obdobie

l Xorekcia - časť 2 Netto 3

1,c.
Ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)-
l3slAl

57 43125 43125
0 63680

2. čistá hodnota
zákazky
(316A)

5B 0 0

0 0

3 Ostatné pohl'adávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59 0 0

0 0

4
ostatné pohradáVky
v rámci podielovej
účasti okrem pohl'a-
dávok voči prepojenýn
účtovným jednotkám
(351A) _ /391fu

60 0 0

0 0

5
PohI'adávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (3544,
355A, 35BA, 35XA,
39BA) - /391A/

ol 0 0

0 0

6 Socíálne poistenie
(336A) _ /391fu

62 0 0|

0 0

7 Daňové pohl'adávky
a dotácie
(341 , 342,343, 345,
346,347) - /391A/

63 0 0

0 0

B, Pohl'adávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

o4 0 0|

0 0

9. lné pohl'adávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 37BA)
- 1391N

65 4368 4368
0 2035

B.lV. Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 ažr.70)

66 0 0

0 0

B.lV.1
Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253^,256A,257A,
25XA)-/291A,29XÁ/

67 0 0

0 0

2,
Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé
ho finanóného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253^,256^,257 

^,25xA) - 1291^,29xAl

6B 0

0 0

J. vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69 0 0

0 0

4. Obstarávaný
krátkodobý íinančný
majetok
(259, 314A) - 1291N

70 0 0

0 0

MF SR č. 18009/2014 Strana 6
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D.č202177 3941 lčo35874686 llll illllll]lilill]lll ll
Súvaha

úepopt-ot
ozna-
čenie

a

srRananxrív
b

cislo Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzaiúce
riadk!

c ., l_ "__ _B1gt!o:_c.99!J Netto 2 účtovné obdobie

I Xorekcia - čast'2 Netto 3

B,V. Finančné účty
r.72 + r. 73

_7,| 104028 104028
0 444723

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

72 1345 1345
0 1779

2. Učty v bankách
(221^,22X, +t- 261)

10 2 6 8 3 10 2 6 8 3
0 42694

c. časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až í,78|

74 0 0

0 2240
c.1.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(3BlA, 3B2A)

l/3 0 0

0 0

2, Náklady budúcich
období krátkodobé
(3BlA, 3B2A)

76 0 0

0 2240
a Príjmy budúcich

období dlhodobé
(3B5A)

77 0 0

0 0

4. Príjmy budúcich
období krátkodobé
(3B5A)

7B 0 0

0 0
Ozna-
čénie

a

STRANA PAS|V
b

číslo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie 4 Bezpřostredne

predchádzajúce účtovné obdobie 5

sPoLU VLASTNÉ lMANlE A z^v^zRY
r. 80 + r. 101 + í.141 79 230727 1822B4

A, Vlastné imanie r. 81 + ř.85 + r.86 + r.87 +

;.§Q+l^§f,+r.97+r.100 80 B4198 16186
A.l, Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 33194 33194
A,1.1, Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 33194 33194

2. Zmena základného imania +/- 4í9 B3 0 0
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

B4 0 0

A.ll, Emisné ážio (4'l2) 85 0 0

A.lll. Ostatné kapitálovó fondy (413) 86 0 0

A.lV, Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 6817 6817
A.lV.1

Zákonný rezervný fond a nedelitel'ný fond
(417^,41B,421A,422) BB 6817 6817
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A,421A) B9 0 0

MF sR č. 18009/20,14 Strana 7
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ozna-
čenie

a

srRenn pnsiv
b

čislo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

A,V. Ostatné fondy zo zisku r. 9'l + r, 92 90 0 0

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 0 0

2. Ostatné íondy (427, 42X) o, 0 0

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

93 0 0

A.Vl.,l Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku azávázkov (+l- 414) 94 0 0

2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastin (+/- 41 5)

95 0 0

2 Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčeni, splynuti a rozdelení (+1- 416) 0 0

A.Vll. Výsledok hospodárenia minulých rokov
r.98+r.99 97 -23825 -31001

A.Vl1.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (42B) 98 0 0

2. Neuhradená strata minulých rokov (A/429) oo -23825 -31001
A.Vlll.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení i+J r. 0í - (r. 8,1 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r.90 + r, 93 + r. 97 + r. ,l01 + r. 141)

,t00 68012 7176
B. Závázky í.102 + r. í18 + r.121 + r,122

+ r. ,t36 + r. 139 + r.140 101 135429 165773
B.l. Dlhodobé závázky

súčet (r. 1 03 + r. 1 07 až ť, 117)
102 911 1845

B.1.1,
Dlhodobé závázky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103 0 0

1.a.
Závázky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321^, 475A, 476A)

104 0 0

1.b.
Závázky zobchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem závázkov voči prepojeným
účtovným iednotkám (321A, 475A, 476A)

105 0 0

1,c Ostatné závázky z obchodného styku
(321A,475^,476Á.) 106 0 0

2, Čistá hodnota zákazky (3,16A) 107 0 0

J.
Osiatné závázky voči prepojeným
účtovným jednotkám (47 1 

^, 
47X^)

íOB 0 0

4.
Ostatné závázky v rámci podielovej účasti
okrem závázkov voči prepojeným účtovným
iednotkám (471^,47XA\

109 0 0

^
Ostatné dlhodobé závázky (479A, 47XA) ,110 0 0

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 0 0

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (47BA) 112 0 0

8. Vydané d lhopisy (47 3 

^1 

-1 255 
^)

113 0 0

o Závázky zo sociálneho fondu (472) 114 911 1845
10.

lné dlhodobé závázky
(336A, 372A, 474A, 47X^)

1,15 0 0

11
Dlhodobé závázky z derivátových operácií
(373A,377A)

116 0 0

12. Od ložen ý d a ňový záv ězok (4B 1 A) 117 0 0

L ,, sR č. 18009/2014 ,u.n., J
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ozna-
čenie

a

srRenn pnsiv
b

čislo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

B,ll. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 11B 0 0

B.l1.1 Zákonné rezervy (451A) 119 0 0

2, Ostatné rezervy (4594, 45XA) 120 0 0

B,lll, Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 0 0

B.lV. Krátkodobé závázky
súčet (r. 123 + r.127 až r.135) 122 126565 151029

B.lV.1 Závázky z obchodného styku
súěet (r, 124 až r. 126)

,l23 44221 92294
1.a

Závázky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321 A, 322A,324A,
325A, 326A, 32xA, 475A, 476A, 478A, 47xA\

124 0 0

1.b
Závázky z obcnodného styku V rámci podielovej
účasti okrem závázkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 32?A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475^, 476^, 47BA,47x^)

125 0 0

,1.c
Ostatné závázky z obchodného styku
(321 

^, 
322^, 324A, 325A, 326A, 32XA,

475A, 476A,478A, 47xA\
126 44221 92294

2. Čistá hodnota zákazky (3,16A) 127 0 0
ostatné závázky voči prepojenýnt účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471^,47X^) 128 0 0

4.
Ostatné závázky v rámci podielovej účasti
okíem záVáZkoV Voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A,47XA)

129 0 0

R Závázky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 47BA, 479A) 130 0 0

6.
Záv ázky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 4794) 131 29624 24798

7 Závázky zo sociálneho poistenia (336A) 132 18510 15205
B

Daňové závázky a doiácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 30365 18501

o Závázky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134 0 0

10.
lné závázky
(37 2^, 37 s 

^, 
47 4 A, 47 5A, 47 s A, 47xA) 135 3845 231

B.V. Krátkodobé rezeívy r. 137 + r. 138 136 7953 12900
B.V1 Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 7953 12900

2, Ostatné rezervy (3234, 32X, 459A, 45XA) IJo 0 0

B.Vl, Bežné bankovó úvery
{221 A, 23,1, 232, 23x, 461 A, 46xA) 139 0 0

B.Vll. Krátkodobé finančné výpomoci
(241 , 249, 24x, 473A, l J255A) 140 0 0

c. časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145|

141 11100 324
c,1 Výdavky budúcich období dlhodobé

(3B3A)
142 0 0

2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
(3B3A)

143 0 0

3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
(3B4A)

144 0 0

4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
(3B4A)

145 1 1100 324

L ,'.sRč. 18009/2014 St.unug J

n
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Výkaz ziskov a strát
UčPoD2-01

Dlčzo21773941 lčo35874686 lllllllllllllllllllllllllllll -l
ozna-
čenie

a

Text

b

číslo
riadku

c

skutočnost'

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Čist;1 obrat (čast' účt.-tr, 6 podl'a
zákonal

01 1332064 1300366
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r,03 až r, 09)

02 1335175 1300743
I Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 0 0

ll, Tržby zpredaja vlastných výrobkov (601) 04 0 0

lll. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 1332064 1300366
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+Á) (účtová skupina 61 )

06 0 0

Aktivácia (účtová skupina 62) 07 0 0

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

0B 0 0

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

09 3111 37 7
Náklady na hospodársku činnost' spolu
í, 11 + r, 12 + r, 13 r r.,l4 + r, 15 + r, 20 *
r.21+r.24+r.25+r.26

10 1253178 1288848
Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11 0 0

B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovatel'ných dodávok (501, 502, 503

12 223253 214083
(.. Opravné položky k zásobám (+^) (505) lJ 0 0

D. Služby (účtová skupina 51) 14 36326B 427690
E, Osobné náklady (r.16 ažr.19} 15 570538 568951

E,1 Mzdové náklady (521, 522) ,16 384443 375044
2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523) 17 22347 32022

3.
Náklady na sociálne poistenie
(524,525,526) 1B 134282 137233

4, Sociálne náklady (527, 52B) 19 29466 24652
E Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 57 62 917
G.

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

21 213 842
U. I

Odpisy dlhodobého nehmoiného majeíku
a dlhodobého hmotného majetku (551) 213 842

2.
Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému maietku (+/-) (553)

23 0 0

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

24 0 0

l
Opravné položky k pohl'adávkam (+Á)
(547) 25 3 1582 12111

J.
Ostatné náklady na hospodársku činnost'
(543, 544, 545, 546, 54B, 549, 555, 557)

26 58562 64254
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r.02 - r. 10)

27 81997 11895
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UčPoD2-0,1

ozna-
čenie

a

Text

b

čislo
riadkU

c

skutočnost'

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +

r.06+r.07) -(r. 11 +f. 12+ r. 13*r. 14)
28 745543 658593

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r,42 + r.43 + r,44 29 3280 8

Vlll Tržby z preda)a cenných papierov a
podielov (661) 30 0 0

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

a1 0 0

lX.1 Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A) óz 0 0

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov 0 0

e Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A) 34 0 0

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

35 0 0

X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A) óo 0 0

2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepoienÝch účtovných iednotiek (666A)

J/ 0 0

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

?e 0 0

Xl. Výnosové úroky (í.40 + í.41) 39 10 8

X|,1
Výnosové úroky od prepojených
účtovných iednotiek (662A) 40 0 0

2. Ostatné výnosové úroky (6624) 41 10 8

X|l. Kurzové zisky (663) 42 0 0

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

43 0 0

XlV Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 327 0 0
Náklady na finančnú činnost'spolu r, 46
+ í, 47 + r. 48 + r, 49 + r. 52+ r. 53 + r. 54

45 2028 2016
V Predané cenné papiere a podiely (561) 4t) 0 0

L.
Náklady na krátkodobý íinančný majetok
(566)

47 0 0

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

4B 0 0

N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 2 0

N.1
Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50 0 0

2. Ostatné nákladové úroky (5624) 51 2 0

o. Kurzové straty (563) Éó 0 0

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

53 0 0

o. Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54 2026 2o 16

L *rsRč. l.009/2014 Sr"n" rr J
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Výkaz ziskov a strát
UčPoD2-01

ozna.
óenie

a

Text

b

čislo
riadk!

c

skutočnost'

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r,45) 55 1252 -2008
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+^) (r. 27 + r, 55)

56 83249 9887
R. Daň z prijmov (r. 58 + r, 59) 57 15237 27 11

R.,| Daň z príjmov splatná (591 , 595) 58 16053 28B1
2 Daň z príjmov odložená (+^) (592) 59 -816 170

S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+É 596)

60 0 0
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+^)
(r. 56 - r. 57 - r, 60)

61 68012 7176

MF sR č. 1800912014 Sr"n.rz J



poznámky Úe poov 3-01 tČo: 35874686

Čt.I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čt. I1t)(5) Všeobecné informácie

čt. t 1t;

1. Obchodné meno účtovnej jednotky : CULTUS Ružinov, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Ružinovská 28,820 09 Bratislava
Dátum založeniaz 04. 11. 2003
Dátum zriadenia: 01. 01.2004
Zakladatel': Miestne zastupitel'stvo MČ Bratislava-Ružinov
rčo: tssz+oao
D|Čz202l773g4t
akciová spoločnosť
Deň zápisu do OR : 30.01.2004 odd.Sa vložka 3262lB Okr.súd Bratislava

2. Opis hosp. činnosti v nadváznosti na predmet podnikania

Akciová spoločnosť CULTUS Ružinov a.s. je svojou činnosťou zameranána:

a/ pripravu a organizovanie kultúrnych podujatí/ divadelné, a filmové predstavenia,

koncerty, qýstavy, festivaly a siťaže.
b/ prípravu a organizovanie spoločenských podujatí /zábavy, diskotéky, plesy a firemné

podujatia.
cl vzdelávacie aktivity /kurzyl,
dl iné služby podl'a spoločenskej potreby a rozhodnutia Miestneho zastupiteťstva mestskej

časti Bratislava Ružinov.
e/ sprostredkovatel'skú činnosť v oblastiach kultúrnej, umeleckej, športovej a v oblasti služieb

a obchodu.
f/ prenájom bytových a nebytoqfch priestorov.

čl. t (s)

3, Priemerný počet zamestnancoy

Tab.č.1

DIČ 2021773941

ukazovatel' Bežné účtovné obdobie Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné-obdobie

Priemerný prepoč.počet
zamestnancov

48 35

stav zamestnancov ku dňu
zostavenia Úzztohol

41 36

počet vedúcich zamestnancov 5 5



Poznámky Úo popv 3-0l čo: 35874686 DIC:202177394l

Čl.n 1Z; 1r1 Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dóvod

2. ÚČtovná závierka za predchádzajúce obdobie r.2014 bola schválená valným
zhromaŽdením dňa 26.05.20l5. Výsledok hospodáreniaza rok2014 - zisk vo uýst"
7 175,64 €bol schválený anas|edovne vysporiadaný :

Zisk za rok 2014 vo výške 7 17 5 ,64 € použiť na vykrytie síraty z minulého obdobia.

3. Dóvod zostavenia účtovnej závierky: riadna účtovná závierka

Čl. m Informácie o prijafých postupoch

Čr,. Ur (1) Nepretržité pokračovanie účt. jednotky

Účtovnájednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Čl m 1Z; Účtovné zásady a metódy

SYstém sPracovania účtovníctva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovnictve v zneni
neskorŠÍch PredPisov a oPatrením MF, ktoré určuje rámcovú účtovnú osnovu a postupy účtovania pre podnikate1,ov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
UČtovným obdobímje ka|endárny rok. O skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva účtujeme do obdobia
s ktorlim vecne a Časovo súvisia. Všetky účtovné operácie sú doložené potrebnými dokladmi, Ěoré majú všetky
náleŽitosti PredPÍsané zákonom o ÚČtovníctve prípadne inými zákonmi. V účtovníctve je dodižan ábilančnákontinuita
a zásadY oPatrnosti. Stav majetku a závázkov je overený inventarizáciou. Úftovníctvo vedieme za účtovnú jednotku ako
celok v jednotkách slov. meny euro, s použitím výpočt. techniky a programovým vybavením, a to:_ účtovníctvo - program UAFALAN firma ARKOS s r.o. Bratislava

- mzdy a personálna agenda - TRIMEL Bratislava
- majetok - program TRIMEL Bratislava

Tieto firmY zabezpečujú legislatívne zmeny v programoch audržiavací servis dodaných programov.
Súčasťou účtovníctva akciovej spoločnostije súbor smemíc o ekonomickom riadení
a Smernica o obehu účtovných dokladov.
Zmeny účtovných metód a účtovných zásad neboli zaznamenané.

Čt. Ul 1l1 Spósob a určenie ocenenia majetku a závázkov

Čt. UI1l; a) Spósob oceňovania
menovitá hodnota

majetku a závázkov - obstarávacia cena , vlastné náklady,

Počas roka 2015 sa nemenili spósoby oceňovaniajednotlivých položiek.

Obstarávacou cenou - hmotný majetok
Menovitou hodnotou - peňažné prostriedky a ceniny

poh|'adávky pri ich vzniku
závázky pri ich vzniku
akcie ( neobchodovatel'né -vlastníkom všetkých emitovaných listinných akcií

v menovitej hodnote 33 l94 € je Mestská časť Bratislava Ružinov,
Mierová 21,827 05 Bratislava, IČO: 00603155, v mene ktorej
koná starosta mestskej časti.



poznámky Úe popv 3-0l lČo: 35874686 DIC:202177394l

Čt. ttt 1l1 b) Odhad zníženiahodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Opravné položky k pohl'adávkam.

K pohloadávkam voči YOSARIA PLAZA - dl.prenájom
V roku 2015 bola tvorená OP k OF č. 20130906 50oÁ z reá|nej hodnoty pohl'adávky - 24 221,87 €

k oF č. 2014103220% - 6 055,46 €

K pohl'adávkam voči R. Potočnému - dl. prenájom

V roku 20 1 5 bola tvorená pohl'adávka k OF.č, 20140254, 20140361, 201,4045l, 20140536, 20140634,
20140,148,20140843, 20141053 - 20% - 1 305,10 €

Stav OP nazačiatku účt. obdobia: 39 939,37
OP k pohl'adávkam za rok 2015: 24 221 ,87 €

6 055,46 €
1 305,46 €

Spolu 3| 582,43
Stav OP na konci účt. obdobia:. 71 521,80

Čt. tU 1l; c; Určenie ocenenia závázkov,odhad ocenenia rezery

Yýška závázkov k 31.12.2015

krátkodobé
-z toho: z obchodného styku

závázky soc.poisť.
záv ázky voči zamestnancom
záv ázky daňové/závi sl.činn./
ostatné

Dlhodobé
-z toho: sociálny fond

Rezervy

Čl. m 1l; g) Tvorba odpisového plánu

l35 429 €

126 565€
44 221
18 5l0
29 624
30 365
3 845

911 €
9ll

7 953€

Dlhodobý hmotný majetok; spoločnosť odpisuje len vlastný majetok. Pre stanovenie účtovných odpisov účtovná
jednotka vychádza z ustanovení zákona č,595/2003 Z.z, o dani z príjmov v zneni
neskorších predpisov . Po nadobudnutí majetkuje zarad,ený v nadobúdacej cene
v triedení podl'a Klasifikácie produkcie do odpisových skupín.
Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie DHM.
Or ganizácia v y uživ a automatizovanú formu vedeni a evi denci e maj etku, ktorej
súčasťou je aj samotný výpočet odpisov, pričom tvorca programu okamžite reaguje
na zmeny v zákone. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.



Podanie Účtovná závierkapodnikateťov v PÚ - mal,áa veťká účtovná jednotka

(účinná od 31 .I2.20I4)
od odosielatela 1 165 86 í za ďaňový subjekt 202í773941 bolo prijaté.

Podanie bolo doručené do elektronickej podateťne,

Poradové číslo podania: 60329l 15 I 12016

Dátum a čas prijatia podania: 20.03.2016 I5:32:I3

Poradové číslo potvrdenky : 60329 l I 52l20I 6

Dátum a čas vytvorenia potvrdenky: 20.03.2016 I5:32:I4



s p n,íva N nzÁvts t n no auníro na
Šfututárnentu orgánu spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. Bratislava II

(l:;kúočnili sm.e audit priloženej,účtovnej závierlql spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská
28, Bratislava II , !ČO; 35 874 686, ktorá obsahuje súvahu k 3]. decembru 20]5, výkaz ziskov
(l strát za rok končiaci sa k uvedenétrtu dátumu, a pozn.átnlry, ktoré obsahujú súhrn významných
úr\lovných zásad a účtovných netód a d'alšie vysvetťujúce inforrnácie.

ztldpovednost' štatutdrnelto orgánu za účtovnú zdvierku

,\'lututárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zosíavenie tejto účtovnej záviertry, ktorá poslqltuje
1lrctvdivý a vern.ý obraz v súlade so Zákonont o účtovníctve č, 43]/2002 Z.z. y znení neskorších
1rcdpisov a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej
:úvierlE, ktorá neobsahuje význatnné n.esprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby.

Zl dpove d no st' a udítor a

Našou zodpovedn.osťott je vyjadrit'názor na túto účtovnú závierku na základe ňášho auditu. Audit sme
u,skutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskymi štandardmi. Podl'a tychto štandardov máme
tlotlržiavat' etické požictdavlry, naplán.ovat' a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie,
ž c ti čt ovná z dv i er ka n e o b s ahuj e vý znatn n é n.e s pr ávno s t i.

,\t?čast'ou auditu je uskutočnenie postupoy na získanie audítorslqlch dókazov o sumách a údajoch
v.ykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík
v|iznamnej nesprávnosti v tičtovnej závierke, či už v dósledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor berie do úvahy in.terné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej záviertry
tičtovnej jednotky, ktorá posleytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy
vhodné zct claných okolnosíí, nie yšak na tičely vyjadrenia názoru n.a účinnosť interných kontrol
účtovnej jednotlry. Altdit d'alej zahiňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných
tttalód ako aj prim.erallosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgdnom spoločnosti,
ttko aj vyhoclnotenie pr,ezentácie účtovnej závierlql ako celku.

,\ime presvedčení, že audítorské dókazy, ktoré sme získali, poslqltujú dostatočný a vhodný základ
tlrc náš názor.

Nizor

l'odl'a nášho názoru, účtovná závierka poslqltuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti
('ULTUS ]lužinov, a,s.., k 3]. decembru 20]5 avýsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátum.u v súlade so zákonom o účtovníctve,

.),\.04.20 ] 6

l tt g. Alena Nitrictnska
,:tltlpgr.dr ' audííor
l ,ic:encia SKAtt č.5 59

l(' AUDIT Prievidza, spol. s r.o.
,\'úkennícka 34, 971 0] Priellidza
l,icencia SKÁu č.25 ]



Dodatok sprúvy audítora
o overení súladu výročnej sprúvy s účtovnou ztívierkou

v zmysle zdkona č. 540/2007 Z.r. § 23 odsek 5

Štatutárnemu orgánu spoločnosti CULTUS Ružinoy, a.s, Bratislava II

I. Overili sme ÚČtovnú závierku spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovska 28, Bratislava
n, k 3]. decembru 20]5, uvedenú na stranách ] - ]6, líu ktorej sme dňa 28.04.20]6 vydali
správu audítora a v ktorej sme vyjadrili náš názor v nasledujúcom znení;

Nózor

Podťa náŠho názoru, Účtovná závierka poslqltuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
sPoloČitosti CULTUS Ružinov, a,s , k 3], decembru 20]5 avýstedku jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme stilad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou,

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti, Našou
Úlohouje overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na zákláde tóho vydať dodatok
správy audítora o súlade výročnej správy s tičtovnou závierkou.

Oýerenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auclítorslEmi štandardami, Tieto
Štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané
uistenie, Že informáciie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej
závierke, sú vo všetlcých významných súvislostiach v súlade s prí'slušnou účtovnou závierkou,

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1-1] sme posúdili s informáciami
uvedenými vúčtovnej závierke k 3]. decembru 20]5. Iné údaje a informácie, ako účtovné
informácie získané z účtovnej záviqrlE a účtovných kníh sme neoverovali, Sme presvedčení,
že vykonané overovanie poslEtuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor,

Podťa náŠho názoru ÚČtovné informácie uvedené vo výročnej správe,spoločnosti CULTUS
Ružinov, a.s. sti v súlade s účtovnou závierkou k 3 ]. decembru 20] 5.

09.05.20I6

Ing. Alena Nitrianska
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č, 559

AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o,
Súkennícka 34,97] 0] Prievidza
Licencia SKAu č. 251


