Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014
v

Za obdobie od
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

mesiac
0 1
0

rok
2 0 1 4

do

mesiac
1 2

0 1

2 0 1 3

do

1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky
0 1

IČO
4 2

0 8

0

Účtovná závierka
*)
x - riadna
- mimoriadna
- priebeţná

2 0 0 8

6 1 9 8 9

x - celých eurách *)

eurocentoch

DIČ
2 0 2 2 6 6 1 4 5 4

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
S Ú K R O M N É
C E N T R U M

Kód SK NACE
8 5 . 6 0 .

0

Účtovná závierka
*)
x – zostavená
X – schválená

0

Číslo
1 4 4

Názov obce
Ţ I L I N A

0 1

Číslo telefónu
0 9 0 5 /

2 0 1 3

Š P P

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
J . V U R U MA
PSČ
0 1

rok
2 0 1 4

1 9 3 7 6 0

Číslo faxu
0 4 1

/

5 6 2 0 0 8 7
;

E-mailová adresa
Z . S U S T E K O V A @G M A I L . C O M

Zostavené dňa:
24.03.2015

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Schválené dňa:

*) Vyznačuje sa X

1

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

A. Základné informácie o účtovnej jednotke
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov účtovnej jednotky
Dátum zaloţenia: 01.08.2008
Beţné obdobie (BO) 01.01.2014 – 31.12.2014
Predchádzajúce obdobie (PO) 01.01.2013 – 31.12.2013

Predmet činnosti:
 uskutočňuje diagnostiku vývinových porúch rečí a učenia,
 zisťuje príčiny problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom
vývine detí s vývinovými poruchami reči a učenia,
 pomáha osobnostnému a sociálnemu vývinu detí s vývinovými poruchami reči a
učenia,
 zúčastňuje sa na riadení výchovných a vzdelávacích problémov detí s vývinovými
poruchami reči a učenia,
 zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti reedukačnú a odbornú starostlivosť,
 poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a pedagógom,
 vypracúva pre zákonných zástupcov a s ich písomným súhlasom pre školy, orgány
Štátnej správy v školstve a pre zariadenia starostlivosti o deti v pôsobnosti iných
orgánov Štátnej správy informácie o psychologickom vyšetrení a podklady pre návrhy
na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do špeciálnych škôl,
 vypracúva stanoviská a predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie
psychického a sociálneho vývinu detí,
 podieľa sa na spracúvaní profesijných a študijných informácií a spolu s informáciami
o trhu práce ich poskytuje ţiakom ich zákonným zástupcom a výchovným poradcom,
 poskytuje odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom a školským pedagógom,
na poţiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a iným orgánom.

Podnikateľská činnosti:
 realizovanie školení, seminárov,
 realizovanie odborného lektorovania pre pedagogických a odborných zamestnancov,
 predaj učebných a kompenzačných pomôcok na zabezpečenie ďalšej terapie
s klientom scšpp

Štatutárnym orgánom je riaditeľka Mgr. Jana Dejová Hánová.
Financovanie špeciálno-pedagogickej poradne sa realizuje v spolupráci so Ţilinským
samosprávnym krajom a Mestom Ţilina, ktorí prispievajú na prevádzku
a mzdy
zamestnancov poradne podľa počtu klientov a vykonávaných terapií.
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Ďalšie financie na prevádzku scšpp si zabezpečuje poradňa ďalšími aktivitami:
- školenia
- semináre
- čiastočná úhrada za sluţby, terapie, biofeedback
- odpredaj učebných a kompenzačných pomôcok

A.c) Počet zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

11,5

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
10,1

14,00

12,0

2,0

2,0

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
Áno

Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
riadna
mimoriadna
Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:
rozdelenie
zlúčenie
splynutie
zmena právnej formy
začiatok likvidácie
koniec likvidácie
vyhlásenie konkurzu
zrušenie konkurzu
A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

20.06.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

D. Ďalšie informácie
a/ rozpracované v časti E.
b/ rozpracované v časti F.
c/ rozpracované v časti G.
d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.
f/ rozpracované v časti J.
g/ rozpracované v časti K.
h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.
j/ rozpracované v časti O.
k/ rozpracované v časti P.
l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.
E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti:

Áno

Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Áno

Nie
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Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:
Druh zmeny zásady alebo metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na príslušnú
zložku bilancie

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok
Áno
Nie
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zloţení:
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zloţení
dopravné
provízie
poistné
clo
Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
Áno
Nie
2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými
nákladmi v zloţení:
priame náklady
nepriame náklady spojené s výrobou
inak:
Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
Áno
Nie
3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zloţení:
obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zloţení
dopravné
provízie
poistné
clo
ostatné VON
Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou
Áno Nie
4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými
nákladmi v zloţení
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réţia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
inak:
Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere
Áno
Nie
5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váţeným aritmetickým priemerom, (pri rovnakom
druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
inak:
Podnik nakupoval zásoby
Áno
Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT l, čl.2
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob
6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zloţení:
cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zloţení
dopravné
provízie
poistné
clo
ostatné VON

Nie

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne
stanoveným spôsobom takto:
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VON
––––––––––––––––––––––––– x výdaj zo skladu
PS zásob + príjem na sklad
Popis:
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú
cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtieţ). Pri vyskladnení sa
táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom
podľa popisu:
Pri vyskladnení zásob sa používal
váţený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa pouţila ako prvá cena na ocenenie úbytku
zásob)
iný spôsob:
Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou
Áno
7) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
podľa skutočnej výšky nákladov, v zloţení
 priame náklady
 časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Nie

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky
8) peňaţné 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 prijal darovaný majetok
Áno
Nie
10) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou
peňaţných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.
Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii
Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

Áno

Nie

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a pouţité účtovné odpisové
metódy pri stanovení účtovných odpisov:
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z poţiadavky zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodrţiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov
od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa
rovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, ţe 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:
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Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom
vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho beţným
podmienkam jeho pouţívania, pričom za základ sa vzali metódy pouţívané pri vyčísľovaní daňových
odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, ţe za
základ vzal metódy pouţívané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné
a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového pri vyradení majetku
v priebehu roka.
Odpisy účtovné a daňové sa nerovnajú u majetku, ktorého ekonomického vyuţitie bolo počas roka
niţšie.
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F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik

Áno

Nie

F.w) krátkodobý finančný majetok
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica, ceniny

11631

10627

Beţné bankové účty

24211

14950

35842

25577

Názov položky

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

2589

5847

Nájom

1830

3880

Energie

720

815

Ostatné

39

1152

Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
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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 nezapisovaného v OR
Text

V EUR
BO
1799

Základné imanie celkom
Počet akcií (a.s.)
Nominálna hodnota 1akcie (a.s.)
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná
spoločnosť)
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 ovádanými osobami
a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv.

PO

G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

23715

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné 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

23715

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
23715

Spolu
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G.c) a d) Informácie o záväzkoch
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

16716

19532

Krátkodobé záväzky spolu

16716

19532

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok aţ päť rokov

1171

807

1171

807

Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

807

798

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

882

843

Tvorba sociálneho fondu spolu

882

843

Čerpanie sociálneho fondu

518

834

Konečný zostatok sociálneho fondu

1171

807

Názov položky

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
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H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Analýza zdrojov financovania a rozdelenie príjmov:












Dotácia zo ŢSK
23 372,00 eur Dotácia z Mesta Ţilina
246 805,97 eur Dotácia z Nadácie Pontis
2 433,01 eur Dotácia z ÚPSVaR
1 793,24 eur Kurzové zisky
0,00 eur Ostatné výnosy
300,00 eur Sluţby Scšpp
8 741,00 eur Predaj pomôcok
Školenie, semináre
Dar
Úrok v banke

49,90 eur
0,00 eur
5 000,00 eur
0,93 eur

-

predmet dane oslobodený
predmet dane oslobodený
predmet dane oslobodený
predmet dane oslobodený
predmet dane
predmet dane (nájom)
predmet dane oslobodený
(hlavná činnosť NÚJ)
predmet dane
predmet dane
nie je predmetom dane
predmet dane, zráţková daň

H.a) Informácie o tržbách
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
c

Vyšetrenie,diagnostika

8741

1871

Realizovanie kurzov
Predaj pomôcok
Spolu

Bežné
účtovné
obdobie
d

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
e

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

f

g

215
50

29

8791

2115

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej
činnosti a mimoriadnej činnosti
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:

1,2

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

1,2

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Úrok v banke

0,93

2,4

Ostatné výnosy

49,90

10,03

Mimoriadne výnosy, z toho:
Výnos z nájmu majetku (nevyuţitý majetek)

300,00

Prijaté dary, granty
Prijaté příspěvky od FO, PO
Dotácie zo štátneho rozpočtu

274404,22

275843

H.g) Čistý obrat
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

8741

2115

Trţby za vlastné výrobky
Trţby z predaja sluţieb
Trţby za tovar

50

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s beţnou činnosťou

279705

275843

Čistý obrat celkom

288496

294744

11

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. Informácie o nákladoch
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

54340

54659

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

300

300

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

300

300

233703

236141

4165

12350

Spotřeba energie

6208

7701

Cestovné náhrady

7348

6206

Názov položky

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

iné uisťovacie audítorské sluţby
súvisiace audítorské sluţby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské sluţby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:
Spotřeba materiálu

Náklady na reprezentáciu
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Mzdové náklady

156155

152242

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

54323

53174

Zákonné sociálne náklady

5497

4468

Finančné náklady, z toho:

190

5

190

5

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

Mimoriadne náklady, z toho:

896

Osobitné náklady

896

Odpisy
Poskytnuté příspěvky fyzickým osobám
Iné ostatné náklady
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J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J.a) až e) informácie o daniach z príjmov
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloţenej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloţeného daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloţenej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyuţitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odloţená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloţeného daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloţenej daňovej pohľadávky v beţnom
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných
obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyuţitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku
ktorým nebola účtovaná odloţená daňová pohľadávka
Suma odloţenej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na poloţky
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov

J.f) a g) Informácie 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

-896,18

x

x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

-13671

x

x

x

X

Daňovo neuznané náklady

289392,23

291701

Výnosy nepodliehajúce dani

288146,15

277714

Splatná daň z príjmov

x

x

Odloţená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

Umorenie daňovej straty
Spolu
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P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
P. Zmeny vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné áţio
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 beţného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné poloţky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

1799

1799

23715

13729

14

9986

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné áţio
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 beţného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné poloţky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

1799

23715

15

23715

