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A. Informácie o účtovnej jednotke
Obchodná spoločnosť Palimpex s.r.o. bola založená dňa 16.2.1993 a do obchodného registra Okresného súdu
Trenčín bola zapísaná 17.2.1993 oddiel Sro Vl.č. 2246/R.
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti:
• Maloobchod s palivami
• veľkoobchod s palivami
• cestná nákladná doprava

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
3,5

4

5

5

3

3

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka.
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.6.2013.
Účtovná závierka bola uložená do zbierky listín obchodného registra dňa dňa 24.7.201.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Konatelia spoločnosti:
Ing. Ivan Akivanov
Mgr. Vladimír Jusko
Ing. Ivan Akivanov ml.

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
Výška podielu na základnom imaní
Iný podiel na
Podiel na
ostatných
Spoločník, akcionár
hlasovacích
položkách VI ako
absolútne
v%
právach v %
na ZI
v%
A
b
c
d
e
Ing. Ivan Akivanov
3320
50
50
Mgr. Vladimír Jusko
3320
50
50
Spolu
6640
100
100
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C. Informácie o konsolidovanom celku
E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania spoločnosti.
Spôsob ocenenia:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje lineárne, podľa predpokladanej doby životnosti. Odpisovať sa začína v
mesiaci zaradenia do používania.
Zásoby obstarané kúpou: obstarávacia cena
Tovar: obstarávacia cena
Pohľadávky: menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: menovitá hodnota
Záväzky, rezervy, úvery, pôžičky: menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: menovitá hodnota.
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: menovitá hodnota
Daň z príjmov: menovitá hodnota

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný AktivovaOceniteľOstatný
majetok
né náklady Softvér
Goodwill
né práva
DNM
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

b

c

d

e

f

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

g

h

i

1184,69 99581,76

100766,45

1184,69 99581,76

100766,45

-1184,69 -99581,76

-100766,45

-1184,69 -99581,76

-100766,45
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Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

0

0

0

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný Aktivovamajetok
né náklady
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

OceniteľOstatný
Goodwill
né práva
DNM

Softvér
c

d

e

f

Obsta- Poskytnuté
rávaný preddavky
DNM
na DNM
g

h

Spolu
i

1184,69 99581,76

100766,45

1184,69 99581,76

100766,45

-1184,69 -99581,76

-100766,45

-1184,69 -99581,76

-100766,45

0

0

0

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
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
Poskythnuteľné Pesto-vateľské Základné
Dlhodobý
Obsta- nuté
celky
stádo Ostatný
veci
hmotný majetok Pozemky Stavby
rávaný predtrvalých
a ťažné DHM
a súbory
DHM davky
hnuteľných
porastov
zvieratá
na DHM
vecí

Spolu
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a
b
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
10017,52
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
10017,52
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
10017,52
obdobia
Stav na konci
účtovného
10017,52
obdobia

c

d

e

f

g

h

i

j

79808,96

101107,22

190933,70

79808,96

101107,22

190933,70

-36064,74

-95396,65

-131461,36

2040,00

1880,00

3920,00

-38104,74

-97276,62

-135381,36

43744,22

5710,60

59472,34

41704,22

3830,60

55552,34

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
Poskythnuteľné Pesto-vateľské Základné
Dlhodobý
Obsta- nuté
veci
celky
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
rávaný predSpolu
a súbory
trvalých
a ťažné DHM
DHM davky
hnuteľných
porastov
zvieratá
na DHM
vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
10017,52 79808,96 101107,22
190933,70
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
10017,52 79808,96 101107,22
190933,70
obdobia
Oprávky
5

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
10017,52
obdobia
Stav na konci
účtovného
10017,52
obdobia

-34024,74

-93516,62

-127541,36

2040,00

1880,00

3920,00

-36064,74

-95396,62

-131461,36

45784,22

7590,60

63392,34

45784,22

7590,60

63392,34

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
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke
a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku z dôvodu vyradenia
opodstatnenosti majetku z účtovníctva
d

e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

6

Pohľadávky spolu

0

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

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 pohľadávky spolu

0

Krátkodobé pohľadávky
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
Sociálne poistenie

3600,79

3600,79

Iné pohľadávky

180840,88

180840,88

Krátkodobé pohľadávky spolu

184441,67

184441,67

Daňové pohľadávky a dotácie

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
c

Bežné účtovné obdobie
b

184441,67

196805,52

184441,67

196805,52

0

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
Bezprostredne
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce účtovné
obdobie
Pokladnica, ceniny
955,96
3028,35
Bežné bankové účty

8216,78

9207,93
7

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
9172,74

Spolu

12236,28

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 položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

1828,54

1582,90

173,63

131,86

poistné
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej
straty
Tabuľka č. 2
Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
11568,29
Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

11568,29

Iné
Spolu
8

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

2043,49

952,29

2043,49

952,29

Rezerva na dovolenky

2043,49

952,29

2043,49

952,29

Tabuľka č. 2
Názov položky
a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
Stav na konci
účtovného
Tvorba
Použitie
Zrušenie
účtovného
obdobia
obdobia
b
c
d
e
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

1165,59

2043,49

1165,59

2043,49

Rezerva na dovolenky

1165,59

2043,49

1165,59

2043,49

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

83515,25

83580,91

83515,25

83580,91

9259,79

19099,59

9259,79

19099,59

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu

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
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

126,57

185,24

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

127,24

115,71
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Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

127,24

115,71

Čerpanie sociálneho fondu

130,41

174,38

Konečný zostatok sociálneho fondu

123,40

126,57

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

H. Informácie o výnosoch
35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb
uhlie

Oblasť odbytu

a
slovensko

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b
299263,49

c
284055,62

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f

g

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

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar

3803,20

4185,67

300478,21

284419,31

9605,36

10186,96

310083,57

298791,94

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
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I. Informácie o nákladoch
39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

12883,35

11179,75

4084,20

4084,20

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
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
nájomné
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

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

Mimoriadne náklady, z toho:

J. Informácie o daniach z príjmov
40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
11

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej
časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

-12572,04
x

0

23

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

-11566,95

x

x

x

0

19

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani

2177,06

2578,00

Umorenie daňovej straty
Spolu

-14749,10

0

-14144,95

Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

0

23

x

0

0
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K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
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

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1
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O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
P. Prehľad zmien vlastného imania
47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku
Položka vlastného imania
účtovného
Prírastky
Úbytky
Presuny
obdobia
a
b
c
d
e
6 640,00
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
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Stav na konci
účtovného
obdobia
f
6 640,00

663,88

663,88

169 288,99

169 288,99

537 925,41

537 925,41

11568,29

-518532,27

-530100,56

-12572,10

-12572,10

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
Položka vlastného imania
účtovného
obdobia
a
b
6 640,00
Základné imanie

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f
6 640,00
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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
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

663,88

663,88

169 288,99

169 288,99

537 925,41

537 925,41

-495770,16

22762,11

-11567,29

-518532,27

-11567,29

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

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