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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SANAT spol. s r.o.
Sídlo: Nábrežná 3, 934 01 Levice
Dátum založenia: 5.11.1997
Dátum vzniku: 5.11.1997
A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
- prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
- prenájom nezhnuteľností
A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:
A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
x

riadna

mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.3.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:
M e no, prie zvis k o, (obch. m e no) čle na
PhMr. K. Hruškovičová

Názov orgánu

Poznám k a

konateľ

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky
skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou
jednotkou:
C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú
skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj
obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky
získať:
Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x
áno
nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

provízie

skonto

poistné

clo

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

provízie

poistné

clo

Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou
Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere
Podnik nakupoval zásoby
Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.
spôsobom A účtovania zásob
x
spôsobom B účtovania zásob
6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

provízie

poistné

clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504)
záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto: ..............................................

Popis:
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu)
podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka
rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:
................................................................................................................................................

Pri vyskladnení zásob sa používal
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
iný spôsob:
Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou
Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky
8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich
prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.
Podnik neprijal darovaný majetok
Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii
E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení
účtovných odpisov:
Druh m aje tk u

Doba odpis ovania

Sadzba odpis ov

Odpis ová m e tóda

budovy

20 rokov

1/20

rovnomerná

softw are

6 rokov

1/6

rovnomerná

dlhodobý hmotný majetok

4 roky

1/4

rovnomerná

dlhodobý hmotný majetok

6 rokov

1/6

rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002,
dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob
odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného
majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom
v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam
jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom
tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia
do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
M aje tok
budova, CT pracovisko, USG pracovisko, zariadenie JZS

Výš k a dotácie

Oce ne nie
2301245

2198190

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.
F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:
F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke:
Hodnota
M aje tok
BO
Laboratórny diagnostický prístroj DIMENSION XPAND PLUS

PO
79665

79665

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do
katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva:
F. f)

Charakteristika Goodwilu:

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:
F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:
v ce lých EUR
Te xt
BO
Základné imanie celkom

PO
480000

480000

480000

480000

480000

480000

Počet akcií (a.s.)
Nominálna hodnota I akcie (a.s.)
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) PhMr. Hruškovičová

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní
Hodnota upísaného vlastného imania
Hodnota splateného základného imania
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a
osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
imania:
G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92
1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položk y

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

37

33

37

33

1

1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného
obdobia
Tabuľka č. 1
Výš k a podie lu na zák ladnom im aní
Spoločník, ak cionár
a
PhMr. K. Hruškovičová

abs olútne

v%

b

c
480000

Iný podie l na
os tatných položk ách
VI ak o na ZI
v%
e
100
100

Podie l na hlas ovacích
právach v %
d
100

Spolu

480000

100

100

100

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Be žné účtovné obdobie
Dlhodobý ne hm otný
m aje tok

Ak tivované
nák lady na
vývoj

Softvé r

Oce nite ľné
práva

Goodw ill

Os tatný
DNM

Obs tará
vaný
DNM

Pos k ytnuté
pre ddavk y na
DNM

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia

118884

118884

2549

2549

116335

116335

Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia

31160

31160

Prírastky

19052

19052

50212

50212

87724

87724

66123

66123

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na k onci účtovné ho
obdobia
Oprávky

Úbytky
Stav na k onci účtovné ho
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci účtovné ho
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Stav na k onci účtovné ho
obdobia

Tabuľka č. 2
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý ne hm otný
m aje tok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky

Ak tivované
nák lady na
vývoj

Softvé r

Oce nite ľné
práva

Goodw ill

Os tatný
DNM

b

c

d

e

f

Obs tará
Pos k ytnuté
vaný
pre ddavk y na
DNM
DNM
g

h

Spolu

i

113004

113004

5880

5880

118884

118884

11837

11837

19323

19323

31160

31160

Úbytky
Presuny
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Oprávky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Opravné položky

Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Stav na k onci
účtovné ho obdobia

101167

101167

87724

87724

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné

Dlhodobý hm otný
m aje tok

Poze m k y

Stavby

a

b

c

Sam os tatné
Pe s tovat
hnute ľné ve ci
e ľs k é
a s úbory
ce lk y
hnute ľných
trvalých
ve cí
poras tov
d

e

Zák ladné
s tádo a
ťažné
zvie ratá

Os tatný
DHM

f

g

Obs tará Pos k ytnuté
vaný
pre ddavk y na
DHM
DHM

h

i

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia

105527

3772911

Prírastky

1453521

116978

222007

Úbytky

42693

5491630

41996

264003

36375

36375

48314

5719257

Presuny
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia

105526

3772911

1675528

116978

Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia

552491

118921

10401

681813

Prírastky

188648

267268

25086

481002

741139

386189

35487

1162815

105526

3220420

1334600

106577

42693

4809816

105526

3031773

1289339

81491

48314

4556443

Oprávky

Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hm otný
m aje tok

Be žné účtovné obdobie

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky

Poze m k y

Stavby

b

c

105526

3772911

Úbytky

Sam os tatné
Pe s tovate ľ
hnute ľné ve ci
s k é ce lk y
a s úbory
trvalých
hnute ľných
poras tov
ve cí
d

e

Zák ladné
s tádo a
ťažné
zvie ratá

Os tatný
DHM

f

g

1675528

Obs tará Pos k ytnuté
vaný
pre ddavk y na
DHM
DHM

116978

h

Spolu

i

j

48313

5719256

3863

27833

31696

63012

3863

66875

72283

5684077

Presuny
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Oprávky

105526

Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky

3772911

1616379

116978

741139

386189

35487

1162815

188696

299810

23657

512163

Úbytky

63012

Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Opravné položky

63012

929835

622987

59144

1611966

105526

3031772

1289339

81491

48313

4556441

105526

2843076

993392

57834

72283

4072111

Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Stav na k onci
účtovné ho obdobia

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti
11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri
ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj
15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položk y

V le hote s platnos ti

Po le hote s platnos ti

Pohľadávk y s polu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávk y
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávk y s polu
Krátk odobé pohľadávk y
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu

214705

214705

5456

5456

844945

844945

1065106

1065106

Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátk odobé pohľadávk y s polu

Tabuľka č. 2
Pohľadávk y podľa zos tatk ove j
doby s platnos ti
a

Be žné účtovné obdobie
b

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie
c

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

1065106

637692

Krátk odobé pohľadávk y s polu

1065106

637692

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávk y s polu

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položk y
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

52984

1885

305

375198

53289

377083

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné
právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položk y čas ové ho rozlíš e nia

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné

Nák lady budúcich období dlhodobé , z toho:

Nák lady budúcich období k rátk odobé :

2276

3177

2413

-13915

Príjm y budúcich období dlhodobé , z toho:

Príjm y budúcich období k rátk odobé :

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní
účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položk y
Účtovný zis k

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie
23373

Rozde le nie účtovné ho zis k u

Be žné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

23373

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

23373

Tabuľka č. 2
Názov položk y

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná s trata
Vys poriadanie účtovne j s traty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

Be žné účtovné obdobie

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie
Názov položk y

Stav na začiatk u účtovné ho
obdobia

a

b

Tvorb Použiti Zruš e ni
a
e
e
c

d

e

Stav na k onci účtovné ho
obdobia
f

Dlhodobé re ze rvy, z toho:

Krátk odobé re ze rvy:

4314

12258

4314

12258

Tabuľka č. 2
Be žné účtovné obdobie
Názov položk y

Stav na začiatk u účtovné ho
obdobia

a

b

Tvorb Použiti Zruš e ni
a
e
e
c

d

e

Stav na k onci účtovné ho
obdobia
f

Dlhodobé re ze rvy, z toho:

Krátk odobé re ze rvy :

12258

12708

12258

12708

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položk y

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

270387

505300

Krátk odobé záväzk y s polu

270387

505300

70124

45198

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzk y s polu

70124

45198

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku
28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položk y

Be žné účtovné obdobie

Začiatočný s tav s ociálne ho fondu

2951

4303

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

1352

1586

1352

1586

4303

5889

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba s ociálne ho fondu s polu
Če rpanie s ociálne ho fondu
Kone čný zos tatok s ociálne ho fondu

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch
30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných
výpomociach
Tabuľka č. 1
Názov položk y

M e na

Úrok p. a. v
%

Dátum
s platnos ti

Sum a is tiny v
prís luš ne j m e ne za
be žné účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Sum a is tiny v
prís luš ne j m e ne za
be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie
f

Dlhodobé bank ové úve ry
eur

2800000

2356141

eur

343646

550427

Krátk odobé bank ové úve ry

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položk y

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Výdavk y budúcich období dlhodobé , z toho:

Výdavk y budúcich období k rátk odobé , z toho:

Výnos y budúcich období dlhodobé :

1817072

1549318

Výnos y budúcich období k rátk odobé , z toho:

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi
34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Be žné účtovné obdobie
Názov položk y
do je dné ho
rok a vrátane
a

b

Splatnos ť
od je dné ho rok a
do piatich rok ov
vrátane
c

Istina

viac ak o päť
rok ov

do je dné ho
rok a vrátane

d

e

Splatnos ť
od je dné ho rok a do
piatich rok ov
vrátane
f

38093

62782

3613

5338

41706

68120

Finančný náklad
Spolu

Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie

viac ak o päť
rok ov
g

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b
(naprík lad A)

Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b
(naprík lad B)

Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b
(naprík lad C)

Oblas ť odbytu

Be žné
účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné
účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné
účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

tuzemsko

1697090

1593118

Spolu

1697090

1593118

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z
hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položk y

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné
obdobie

Význam né položk y pri ak tivácii nák ladov, z toho:

Os tatné význam né položk y výnos ov z hos podárs k e j činnos ti:

273711

Finančné výnos y, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov:

1

273844

M im oriadne výnos y, z toho:

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položk y

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

1593118

1697090

1593118

1697090

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čis tý obrat ce lk om

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položk y

Nák lady za pos k ytnuté s lužby:

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné
obdobie

189880

369156

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služb y, z toho:

189880

369156

sluzby

174042

340073

15838

29083

osobne náklady

533496

401727

dane a poplatky

6933

7035

500325

485560

10

8

53881

63696

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

opravy a údržba

Os tatné význam né položk y nák ladov z hos podárs k e j činnos ti, z toho:

odpisy

Finančné nák lady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov:

M im oriadne nák lady, z toho:

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Názov položk y

Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Be žné účtovné obdobie

Zák lad dane

Daň

Daň v %

Zák lad dane

Daň

Daň v %

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

23373

teoretická daň

x

Daňovo neuznané náklady

4441

Spolu

19

x

7267

16024

1

253

30639

44677

-23373

-28906

Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty

28906

Splatná daň z príjmov

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

0

19

x

6648

23

0

23

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku
45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
iných orgánov
46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými
osobami
47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie
Položk a vlas tné ho im ania

a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond

Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
b
480000

Príras tk y

Úbytk y

Pre s uny

c

d

e

Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
f
480000

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

432004

432004

105459

105459

490547

233964

724511

-233964

257337

23373

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Tabuľka č. 2
Be žné účtovné obdobie
Položk a vlas tné ho im ania

a
Základné imanie

Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
b

Príras tk y

Úbytk y

Pre s uny

c

d

e

Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
f

480000

480000

Štatutárne fondy a ostatné
fondy

432004

432004

Nerozdelený zisk minulých
rokov

105459

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond

Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

2213

724511
23373

128172
334

5533

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy
49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

724845
28906

