ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
Poznámky Úč POD 3-01

A.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a)
Obchodné meno
Právna forma
Sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku
Zápis v OR OS BA I
IČO
Hlavný predmet činnosti

ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
akciová spoločnosť
Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava
14.02.2002
09.04.2002
oddiel: Sa, vložka číslo.: 2947/B
35834579
organizovanie
a usporadúvanie
športových
a reklamná činnosť

podujatí

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení
- organizovanie a usporadúvanie športových podujatí, seminárov a školení
- reklamná činnosť
- prieskum trhu – marketing
- prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na
účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- vydávanie neperiodickej tlače
c)

Zamestnanci
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

31

30

31

30

4

4

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

d) Neobmedzené ručenie
účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka
e)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
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Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
f)

Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
Dňa: 28.05.2014

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu so správou audítora o overení
účtovnej závierky k 31.12.2013 a výročnou správou s dodatkom správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra
účtovných závierok 30. marca 2014 a 04. júna 2014.
h) Schválenie audítora
Valné zhromaždenie akcionárov dňa 28.05.2014 schválilo spoločnosť DAS, spol. s r.o.
ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára do 31.
decembra 2014.
B.

INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Členovia orgánov spoločnosti:
Štatutárny orgán
Funkcia
predstavenstvo
predseda
predstavenstva
predstavenstvo
člen
predstavenstvo
člen

Meno
PhDr. Ivan Kmotrík

Dozorný orgán
dozorná rada
dozorná rada
dozorná rada

Meno
Lucia Barteková
Vojtech Miklós
Jozef Hloušek

Funkcia
člen
člen
člen

Dátum nástupu
08.08.2008

Ing. Mgr. Gabriel Herbrik
Ivan Kmotrík

08.08.2008
14.04.2010
Dátum nástupu
30.05.2008
14.04.2010
14.04.2010

b) Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní:
Výška podielu na
základnom imaní
Spoločník, akcionár
absolútne
PhDr. Ivan Kmotrík
Ing. Ľudovít Černák
Spolu

893080
102920
996000

v%
90
10
100

Štruktúra akcionárov v roku 2014 bola rovnaká.
1

Podiel na
hlasovacích
právach v %
90
10
100

Iný podiel na
ostatných
položkách
VI ako na ZI
v%
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C.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku a nezostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku.
D.

ĎAĽŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
výnosoch,
nákladoch,
daniach z príjmov,
údajoch na podsúvahových účtoch,
iných aktívach a iných pasívach,
spriaznených osobách,
skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.

E.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom
o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej
republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách .
2. Účtovná závierka k 31.12.2014 bola zostavené za predpokladu nepretržitého
pokračovania vo svojej činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov
a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné
obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ
všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok,
nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – Pohľadávky a záväzky
sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich
splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky
a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku
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ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá
pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti
vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív,
uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na
vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od
takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie
daňových zákonov a predpisov pri ich uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy
vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska
daňových úradov.
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).
Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou;
obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním (prepravné a clo), súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích
zdrojov, ani realizované kurzové rozdiely, ktoré by vznikli do momentu uvedenia
dlhodobého majetku do užívania,
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi alebo
reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná
obstarávacia cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené
na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo
inú činnosť; reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral
v čase, keď sa o ňom účtuje,
c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi; vlastné
náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame
náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
d) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou
obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku
novozisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase,
keď sa o ňom účtuje,
e) dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú
sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie
maklérom, poradcom, burzám),
f) zásoby obstarané kúpou:
Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa
cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto
a pod.). Úroky z cudzích zdrojov sú súčasťou obstarávacej ceny.
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Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.
g) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
- nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré
zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť
nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť,
h) zásoby obstarané iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade
bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novozistených pri inventarizácii; t. j.
cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
i) zákazková výroba - v zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy
jednotlivých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú vo fixných cenách alebo v skutočných
nákladoch plus fixná marža.
Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj
zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a
stimulačné doplatky. Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady
súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke a iné
náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum a vývoj.
Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet. Ak sa z uskutočnenia zákazky
očakáva strata, pretože rozpočtované náklady na zákazku sú vyššie ako rozpočtované
výnosy zo zákazky, táto strata sa zohľadní v účtovnom období, v ktorom sa zákazka
začala uskutočňovať a to vytvorením opravnej položky (do výšky aktivovaných zásob)
a rezervy (vo výške straty nad výšku aktivovaných zásob).
Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa metódy percenta dokončenia zákazky bez ohľadu
na to, či doteraz uskutočnené práce boli už fakturované a v akej výške. Percento
dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku
k celkovým rozpočtovaným nákladom na zákazku.
j) pohľadávky:
-

pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou,

-

pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do
základného imania – obstarávacou cenou,

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa
vyjadruje ich hodnota v čase účtovania a vykazovania.
k) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú
sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie
maklérom, poradcom, burzám),
l) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,
m) záväzky:
-

pri ich vzniku - menovitou hodnotou
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pri prevzatí - obstarávacou cenou,

n) rezervy - v očakávanej výške záväzku,
o) dlhopisy, pôžičky, úvery:

-

pri ich vzniku - menovitou hodnotou

-

pri prevzatí - obstarávacou cenou,

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne
súvisia.
p) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
q) deriváty - nakúpené deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou,
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
uzatvorenej do 31. decembra 2003 - sa v súvahe nevykazuje, je vedený na
podsúvahovom účte v obstarávacej cene; akontácia pri finančnom lízingu je časovo
rozlíšená a rozpúšťaná do nákladov počas doby prenájmu,
s) majetok obstaraný v privatizácii - zostatkovou cenou z účtovníctva privatizovaného
subjektu. Rozdiel medzi vydraženou cenou a účtovnou hodnotou majetku sa zaúčtoval
na účet 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku, ktorá sa odpisuje do
nákladov pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia majetku,
t) emisné kvóty – pridelené emisné kvóty sa účtujú do krátkodobého finančného majetku
so súvzťažným zápisom v prospech výnosov budúcich období, a to v ocenení
reprodukčnou obstarávacou cenou v deň ich pripísania na účet kvót v registri.
Zúčtovanie výnosov budúcich období sa účtuje v prospech ostatných výnosov
z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne
pridelených emisných kvót,
u) daň z príjmov splatná - podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane
z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 22 %, po úpravách o niektoré položky
na daňové účely,
v) daň z príjmov odložená - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou
majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti
umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové
odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila
sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.
w) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku
x) V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb
minulých účtovných období.
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10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - nasledujúce ocenenie
v nasledovnom členení:
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
7. dlhodobý finančný majetok,
8. zásoby obstarané kúpou,
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
10. zásoby obstarané iným spôsobom,
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,
12. pohľadávky,
13. krátkodobý finančný majetok,
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
17. deriváty,
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
20. majetok obstaraný v privatizácii,
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná
daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období
(ďalej len „odložená daň z príjmov“),

a)

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov,
sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.



Rezervy - sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervy na
súdne spory a rezervy na environmentálne záväzky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

Opravné položky:
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k zastaveným investíciám na základe zhodnotenia ich účtovnej hodnoty vo vzťahu
k možnej realizovateľnej cene,



k podielom na základnom imaní v obchodných spoločnostiach na základe metódy
vlastného imania,



k zásobám bez obratu nad 360 dní vo výške do 50% podľa posúdenia ich
využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,



k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhová cena poklesla
pod obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu
obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov na možnej trhovej cene,



k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením
strát zákazky,



k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní do výšky 20%, nad 720 dní do výšky
50%, nad 1 080 dní do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej
nesplatenej časti bez príslušenstva.



Odpisový plán
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom
na odhad reálnej ekonomickej životnosti.
Majetok sa začína odpisovať dňom zaradenia do používania

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:
Druh majetku
Stavby
Stroje,príst. a zariadenia
Dopravné prostriedky
Nehmotný dlh.majetok

Predpokladaná doba
používania v rokoch
20
4-6
4
Podľa použitia

Ročná odpisová sadzba
v%
5
16,67-25
16,66-25
25-50

b)

Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú
v pôvodnom ocenení. Metóda vlastného imania sa použila iba na určenie potreby tvoriť
opravné položky, resp. precenenia na reálnu hodnotu.

c)

Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania
nákupu do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové výnosy (amortizované náklady).

d)

Cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú
trhovou cenou.

e)

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

f)

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na euro
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Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov)
sa prepočítavajú na euro kurzom referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
ECB alebo NBS, a to::
− v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo
− v deň , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzjej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.
Pri kúpe a predaji cudzej meny v hotovosti za euro sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty
nakúpené alebo predané.
12. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
a) zmeny metódy oceňovania nedokončenej výroby, polotovarov a výrobkov z dôvodov
presnejšieho ocenenia,
b) zmeny postupov účtovania o výskume a vývoji,
c) zmeny postupov účtovania o zákazkovej výrobe.

F.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek
a zostatkovej hodnoty
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku

AktivoPoskytnut
OceniOstat- ObstaGoodwil
vané
é
Softvér teľné
ný rávaný
Spolu
náklady
l
preddavk
práva
DNM DNM
na vývoj
y na DNM
b
c
d
e
f
g
h
i
9576 3094689

3104265

1240000

1240000

2207689

2207689

9576 2127000

2136576

9280 2240618

2249898
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účtovného
obdobia
Prírastky

296 647010

Úbytky

647306

2207689

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

2207689

9576 679939

689515

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

296 854071

854367

1447061

1447061

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
AktivoPoskytnut
OceniOstat- Obstavané
Goodwil
é
Softvér teľné
ný rávaný
Spolu
náklady
l
preddavk
práva
DNM DNM
na vývoj
y na DNM
b
c
d
e
f
g
h
i
9576 2812439

150000

2972015

382250

232250

614500

100000

382250

482250

9576 3094689

3104265

7360 1595671
1603031
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

1920 744947

746867

100000

100000

2249898

9280 2240618

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

2216 1216768

1368984

150000

296 854071

854367

Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek
a zostatkovej hodnoty
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
hnuteľDlhodobý
né veci
hmotný
Pozemky
Stavby
a
majetok
súbory
hnuteľných
vecí
a
b
c
d
Prvotné ocenenie

Pestova
-teľské
Základn
celky
Osé stádo
tatný
a ťažné
trvalých
DHM
zvieratá
porasto
v
e

10

f

g

PoskytObnuté
stará
pred-vaný
Spolu
davky
DH
na
M
DHM
h

i

j
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Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

667823 2080712

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

28446

28446

11495

11495

2765486

119669 1447797

1567466

216015

249411

11494

11494

153065 1652318

1805383

548154

632915

1181069

514758

445345

960103

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

2748535

667823 2097663

33396

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

11

ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.
Poznámky Úč POD 3-01

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné Pestova
Poskythnuteľ- -teľské
Dlhodobý
Ob- nuté
Základn
Osné veci celky
hmotný
stará- predé stádo
Pozemky Stavby
tatný
Spolu
a
majetok
vaný davky
a ťažné
DHM
súbory trvalých
DHM na
zvieratá
hnuteľ- porasto
DHM
v
ných
vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav
667823 2080712
2748535
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

667823 2080712

2748535

1202690

86273 1116417
33396

331380

364776

119669 1447797

1567466

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
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Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

581550 964295

1545845

548154 632915

1181069

Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
1.3 Opravná položka k nadobudnutému majetku
Stav k
1. 1. 2014

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k 31. 12. 2014

Opravná položka
k nadobudnutému majetku
Oprávky k opravnej položke k
nadobudnutému majetku
Zostatková hodnota
1.4 Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Predmet poistenia

Dopravné prostriedky
Dopravné prostriedky
Poistenie osôb
Rámcové poistenie

Druh poistenia

Výška poistenia
2014
2013
14182
9982
1107
357
587
2762
6521

PZP, Havarij.
PZP, Havarij.
cestovné poistenie
rámc.poist.

Názov a sídlo poisťovne

Generali Slovensko, a.s.
ALIANZ
Generali Slovensko, a.s.
Generali Slovensko, a.s.

1.5 Majetok vo vlastníctve iných subjektov
Spoločnosť používa automobily:
Mercedes CLS 350DI, 3x Mercedes C 220 Cdi Coupe, Mercedes B 180 Cdi OA, ktoré sú
majetkom leasingovej spoločnosti: Mercedes –Benz Financial Services Slovakia . PZP a HP
sú hradené predajcom vozidiel.
1.6 Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty
1.7 Výskumná a vývojová činnosť
Položka

2013

Náklady na výskum
Neaktivované náklady na vývoj
Aktivované náklady na vývoj
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2
2.1

Dlhodobý finančný majetok
Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý
finančný
majetok

a

Bežné účtovné obdobie
Pôžičky
Podielové
Posk
CP
s
ytPodielové a podiely Ostatné Pôžičky
Ob- nuté
dobou
OstatCP
ÚJ
v spoloč- dlhodobé
splat- stará- pred
Spolu
ný
a podiely
CP
vaný
v kons.
nosti
nosti
DFM
v DÚJ
s pods- a podiely celku
najviac DFM davk
tatným
jeden
y na
vplyvom
DFM
rok
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
5000000
Prírastky

1185500 5000000

6185500

238000

5238000

Úbytky

5000000

Presuny
Stav
na konci
5000000
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

5000000

1423500

6423500

1185500 5000000

6185500

1423500

6423500

Úbytky
Presuny
Stav
na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav
na konci
5000000
účtovného
obdobia
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Spoločnosť nadobudla vlastnícke právo na akcie - dlhodobý finančný majetok, ktorý
predstavuje 92,4 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Národný futbalový štadión,
a.s.. Sú to listinné cenné papiere.

Dlhodobý
finančný
majetok

a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky
CP
s dobou
Podielové a podiely Ostatné Pôžič
ObOsta splatCP
staráv spoloč- dlhodobé ky ÚJ
t-ný nosti
a podiely
CP
v kons
vaný
nosti
DFM najviac
v DÚJ
s pods- a podiely . celku
DFM
jeden
tatným
rok
vplyvom
b
c
d
e
f
g
h

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

200000

Poskyt
-nuté
predSpolu
davky
na
DFM
i

j
200000

985500 5000000

5985500

1185500 5000000

6185500

200000

200000

1185500 5000000

6185500

Úbytky
Presuny
Stav
na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav
na konci
účtovného
obdobia
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Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
2.2

Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno
a sídlo spoločnosti, Podiel ÚJ
v ktorej má ÚJ
na ZI
umiestnený DFM
v %
a

b

Bežné účtovné obdobie
Hodnota
vlastného
Výsledok
Podiel ÚJ
imania ÚJ, hospodárenia Ú
na hlasovacích
J, v ktorej má
v ktorej má
právach
ÚJ
ÚJ umiestnený
v%
DFM
umiestnený
DFM
c
d
e

Účtovná
hodnota
DFM
f

Dcérske účtovné jednotky
Národný futbalový
štadión,a.s.

94,8

-1163952

94,8

-127278

5000000

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
DFM spolu

x

x

x

x

2.3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Dlhové CP
držané do splatnosti

Druh
CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

c

Do splatnosti viac ako
päť rokov
Do splatnosti viac ako
tri roky a najviac päť
rokov vrátane
Do splatnosti viac ako
jeden rok a najviac tri
roky vrátane
Do splatnosti do
jedného roka vrátane
Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

d

e

x

16

Vyradenie
Stav
dlhového CP na konci
z účtovníctva účtovv účtovnom
ného
období
obdobia
f
g
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2.4. Poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

a

b

c

d

Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti viac ako tri
roky a najviac päť rokov
vrátane
Do splatnosti viac ako
jeden rok a najviac tri roky
vrátane
Do splatnosti do jedného
1185500
roka vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu 1185500

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období
e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

238000

1423500

238000

1423500

2.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok
Popis finančnej
investície

Čiastka
Eur

Opravná
položka
Eur

Úroková
sadzba
%

Celkom

17

Finančný
výnos
Eur

Dátum
splatnosti

Záruka

x

x

Pôžičky v rámci konsolidovaného celku.
Spoločnosť

Čiastka
Eur

Opravná
položka
eur

Úroková
sadzba
%

Úrok
za rok
eur

Dátum
splat.

Záruka

Čiastka splatná
v eurách
v r.
po r.
2014
2014

Celkom
3.

Zásoby
Spoločnosť nakupovala a predávala zásoby – športové oblečenie na ďalší predaj aj na
vlastnú spotrebu pre hráčov. Stav zásob je v nasledujúcej tabuľke:
Stav
Prírastky
Úbytky
Stav
k 1.1.2014
k 31.12.2014
EUR
EUR
EUR
EUR
108465
Materiál
93227
22174
6936
36945
Tovar na sklade
30970
33262
27287
Tovar na ceste
0
0
Spolu
124197
55436
145410
34223

3.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Zásoby

a

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Stav OP
Tvorba
Zúčtovanie OP
z dôvodu
na konci
OP
z dôvodu zániku
vyradenia
účtovného
opodstatnenosti
majetku
obdobia
z účtovníctva
c
d
e
f

Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na
predaj
Poskytnuté preddavky
na zásoby
Zásoby spolu

21
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Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania
3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami
Hodnota za bežné
účtovné obdobie

Zásoby

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
3.3. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky

Za bežné
účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby
až do konca
bežného účtovného
obdobia
d

Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné
obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú
prácu na zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa
dokončenia alebo metódou nulového
zisku
Suma prijatých preddavkov

b

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného účtovného
obdobia
c

Suma zadržanej platby

Názov položky

a
Výnosy zo zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti
určenej na predaj
Náklady na zákazkovú

Za bežné účtovné
obdobie

Za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

b

c

19

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca
bežného účtovného
obdobia
d
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výstavbu nehnuteľnosti
určenej na predaj
Hrubý zisk / hrubá strata

Hodnota zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné účtovné
obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu
na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia
alebo metódou nulového zisku
Suma prijatých preddavkov

b

Suma zadržanej platby
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Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca
bežného účtovného
obdobia
c
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4.

Pohľadávky

4.1. Opravné položky k pohľadávkam

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

a

b

c

Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči
DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu

247825

118764

Iné pohľadávky

12580

Pohľadávky spolu

260405

Pohľadávky

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie
Zúčtovanie
OP z dôvodu
OP z dôvodu
vyradenia
zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
366589

12580
379169

118764

4.2. Veková štruktúra pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

a

b

Po lehote
splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky

6426

6426

Dlhodobé pohľadávky spolu

6426

6426

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

2306050

366589

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
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Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky

63861

12580

76441

Krátkodobé pohľadávky spolu

2369911

379169

2749080

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

579124

1075920

2169956

898945

2749080

1974865

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

6426

6426

4.3. Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota
záložného práva
pohľadávky

Opis predmetu záložného práva

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo

x

5. Finančné účty
5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v
bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
Názov položky

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

11990

38753

340302

90289

-3000
352292
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Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný
majetok
a

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Majetkové CP
na obchodovanie
Dlhové CP
na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou
do jedného roka držané
do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok spolu
5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný
majetok

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

a

b

Tvorba
OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku z
účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok spolu
5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom
Hodnota za bežné
účtovné obdobie

Názov položky

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
5.4. Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou
hodnotou
Krátkodobé majetkové, dlhové a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú reálnou hodnotou..
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Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/
zníženie hodnoty
(+/-)

a

b

Vplyv ocenenia
na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
c

Vplyv
ocenenia
na vlastné
imanie
d

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok
spolu
6. Časové rozlíšenie na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé,
z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, 14177
z toho:
Poistenie (UNION, GROUPAMA,
6883
KOOPERATIVA, GENERALI, ALIANZ)
183
Úroky-leasing

16566

Byty

3813

2815
310

Hosťovanie hráča, štartovné

2500

2500

Ostatné

4611

7128

Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:
Nevyfakturovaná reklama

69976

76798

59221

66600

Energie - dobropis

10755

Príjmy budúcich období dlhodobé,
z toho:

10198

Ostatné
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7. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)
Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné výnosy je
nasledovná:
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

a

Splatnosť
do jedného
roka
vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako
päť
rokov

do
jedného
roka
vrátane

Splatnosť
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane

b

c

d

e

f

Istina
Finančný
výnos
Spolu
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G.
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ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie
1.1. Informácie o vlastnom imaní
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.
Základné imanie 996.000,-eur. Počet akcií 3000. Nominálna hodnota akcie 332,-eur. Hodnota
splateného základného imania 996.000,-eur.
1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky

Účtovný zisk

602508

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

60251

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období

542257

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

602508

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
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2. Rezervy
2.1. Zákonné rezervy a ostatné rezervy
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

a
Dlhodobé rezervy,
z toho:
Krátkodobé rezervy,
z toho:
Rezerva na
nevyčerpanú dov.
Rezerva na služby

42799

32328

42799

32328

31799

32328

31799

32328

11000

11000

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

a
Dlhodobé rezervy,
z toho:
Krátkodobé rezervy,
z toho:
Rezerva na nevyčerpanú
dov.
Rezerva na služby

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

49228

42799

49228

42799

38228

31799

38228

31799

11000

11000

11000

11000

Nevyfakturované dodávky majetku
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok
hospodárenia.
3.

Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny:
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Názov položky

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

Bežné účtovné obdobie

928367

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1627850

900000
28367

1627850

Krátkodobé záväzky spolu

5504799

6597649

Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka vrátane

5389179

5689267

Záväzky po lehote splatnosti

115620

908382

Bežné obdobie
Položka
do lehoty

Splatnosť
do 360 dní po
lehote

Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči ovládanej osobe
a ovládajúcej osobe
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky

3488491
624148

Spolu k 31.12.2014

4765988

nad 360 dní po
lehote

623191

115620

623191

115620

19344
253597
380408

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:
Položka

Splatnosť
do lehoty
do 360 dní po
lehote

Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči ovládanej osobe
a ovládajúcej osobe
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Spolu k 31.12.2013

4966555
30313

19530
125759
547110
5689267
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3.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
3.3. Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

73749

230

73749

148034
148264

22651
22651

22
22651

22
32568

-22651

-32568

16225
-29025
-29025

32618
-3081
-3081

3.5. Záväzky zo sociálneho fondu
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené
v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

4592

6023

1928

1968

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu
nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
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Tvorba sociálneho fondu spolu

1928

1968

Čerpanie sociálneho fondu

3491

3399

Konečný zostatok sociálneho fondu

3029

4592

Sociálny fond spoločnosť tvorí povinne podľa zákona o sociálnom fonde na ťarchu nákladov.
Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné
potreby zamestnancov.
3.6. Vydané dlhopisy
Názov vydaného
dlhopisu

4.

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne predchádzajúce
účtovné
obdobie

f

g

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

4.1. Bankové úvery

Názov položky

Mena

a
b
Dlhodobé bankové úvery
Auto úver č. 657007

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

c

d

e

EUR

11/2016

8051

8051

11849

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredn
e
predchádzajú
-ce účtovné
obdobie

f

g

Krátkodobé bankové úvery

4.2. Pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky

a
Dlhodobé pôžičky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

b

c

d

e
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Pôžička GG

EUR

Pôžička RIC

EUR

Pôžička IK

EUR
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30000
900000

900000

1530000

Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci
Černák

EUR

17052

Slovan o.z.
Royal Invest
Consulting, s.r.o.
ULK

EUR

53477
93099

EUR

42000

EUR
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5. Časové rozlíšenie na strane pasív
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

113847
113847

214023
214023

132612
100176
32436

108870
100176
8694

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
Zostatok dotácie HIM
Ostatné
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
Zostatok dotácie HIM - ročné odpisy
Reklama
6. Deriváty
Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie,
z toho:

Účtovná hodnota

pohľadávky
b

záväzku
c

Dohodnutá cena
podkladového
nástroja

d

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie,
z toho:

Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie

b

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
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c

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie

d

e
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Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

a
Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne
nezabezpečené
Spolu

7. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)
Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu na autá: Mercedes CLS 350DI, 3x Mercedes C
220 Cdi Coupe, Mercedes B 180 Cdi OA. V minulom účtovnom období skončil leasing na
autobus Mercedes Tourismo M.
Výška budúcich platieb je rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je
uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov
položky

a
Istina
Finančný
náklad
Spolu
H.

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

do
jedného
roka
vrátane

Splatnosť
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane

Splatnosť
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane

b

c

viac ako
päť
rokov

do jedného
roka
vrátane

d

e

f

29818

25339

38066

55157

2222

552

5301

2990

32040

25891

43367

58147

VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti
1.1. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

33
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Oblasť odbytu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie

Slovensko-služby 11680884
Slovensko-tovar
31429

7259357
30538

Spolu

7289895

11712313

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie

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

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa podielu na celkovom obrate:
Bežné účtovné obdobie

Výrobok

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

v Eur

%

V Eur

%

31429
11680884

0,43%
99,57%

30538
7259357

0,42%
99,58%

Tržby za vlastné výrobky

Tržby za tovar
Tržby za služby
Z toho:
Tržby za reklamu
Tržby z prestupov a hosťovania
hráčov
Prenájom hnut.a nehnut.majetku
Tržby za účasť v pohári UEFA ,
Slovenský pohár
Tržby
z predaja
vsupeniek
a permanentiek, buletin
Tržby za ostatné služby
Predaj celkom

7229698
61630

5732899
701500

249167
3835790

249167
70000

74799

66068

379398
7289895

439723
7289895

100

100

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie
Konečný
zostatok

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Konečný
zostatok

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
34

Začiatočný
stav

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Iné
Zmena stavu
vnútroorga-nizačných
zásob vo výkaze
ziskov a strát

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti
a mimoriadnej činnosti
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Ostatné: poistné plnenia, refakturácie, príspevky a dary, členské príspevky
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosové úroky
Mimoriadne výnosy, z toho:
Výnosy, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho:

35

374918
374918
45

45

192364
800
191564
84
75
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1.4 čistý obrat
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky
audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

11680884

Tržby za tovar

31429

7259357
30538

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

I.

11712313

7289895

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

5578546
282799
205335
86432
725165
2705932
340099
65809
190596
52703
53733

4235788
99636
4682
54203
648907
2305954
46327
32087
85678
42717
68355

NÁKLADY

Názov položky

Náklady za poskytnuté služby, z toho:
opravy a udržiavanie
cestovné
reprezentačné
Reklama a marketingové služby, inzercia
Odmeny hráčom, realizačnému teamu, trénerom
Sprostredkovateľské provízie
Upratovacie služby, odvoz odpadu
Nájomné priestorov, ihriska, byty, nájomné-ostatné,vozidiel
Náklady na rozhodcov
Náklady na sústredenie
Náklady na prestup hráčov-tuzemské,zahranične +
registrácia
Bezpečnostné služby (počas zápasov)
36

10292
186123

123092
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Účtovnícke služby, poradenstvo ostatné
Telefóny
ostatné služby
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej
činnosti, z toho:
Spotreba materiálu (drobný DHM, kancelárske potreby,
noviny, inventár, zar.priestorov, bytov,reprez.predmety .....)
Spotreba PHM
Spotreba energií (elektrina, voda, plyn,teplo)
Náklady na predaný tovar
Mzdové náklady
Zákonné sociálne zabezpečenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
Dary
Pokuty a penále – zmluvné
Pokuty a penále – nezmluvné
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
Manká a škody
Odpisy dlhodobého majetku
Ostatné

257846
6278
419696

166300
5378
542180

2522255

2445895

432947

35077

44611
201050
21598
511855
165051
18448
6227

37649
210659
26454
507125
167086
17972
7461

6652
20132
50525
118765

9988
21950
16149
221565

896718
27676

1111644
55116

7907
603

12233
105

1175

590

nákladové úroky - pôžičky

1

1590

nákladové úroky - leasing

5419

8991

nákladové úroky - úver

709

957

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:
bankové poplatky

ostatné
Mimoriadne náklady, z toho:
Náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah,
z toho:
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Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti,
z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

10000

8000

9150

7150

850

850

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
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J. DAŇ Z PRÍJMOV
Sadzba dane z príjmov pre rok 2014 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy na dani.
Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %.
O odloženej daňovej pohľadávke vo výške 81 tis. eur o úmorovaní daňovej straty v budúcnosti
sa v roku 2014 neúčtovalo, pretože nie je celková istota, že v budúcnosti sa očakáva dostatočné
krytie zdaniteľných dočasných rozdielov základov dane.
V roku 2013 bola vyčíslená odložená daňová pohľadávka z úmorovania daňovej straty
v budúcnosti vo výške 879 tis. eur, o ktorej sa neúčtovalo z rovnakého dôvodu ako v roku 2014.

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

80990

878989

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
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
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Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce
dani
Vplyv nevykázanej
odloženej daňovej
pohľadávky
Umorenie daňovej straty

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

3518568

x

100%

566862

x

100%

x

774085

22%

x

130378

23%

296022

65125

1,85%

278423

64037

11,3%

-45

-10

0,00%

-8

-2

0,00%

-3627270

-797800

-22,68%

187275

41200

1,17%

41509

1,18%

2

-0,18%

-35648

-6,29%

1,00%

-35646

-6,29%

-845277

-194413

-34,30%

0

0

Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov
Celková daň z príjmov

-6476
35033
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K.

ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Názov položky

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky-preddavky
L.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

2590

117017

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
Bežné účtovné obdobie
Hodnota voči
Hodnota celkom
spriazneným osobám

Druh podmieneného záväzku

Zo súdnych rozhodnutí + trovy práv. zast.
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

534663

Toho času prebiehajúce rokovania o mimosúdne vyriešenie sporu medzi Ján Škodroň –
navrhovateľ (pôvodne ENZO – VERONIKA – VES, a.s.- Ján Škodroň – CATERING
SERVIS R&V, s.r.o. – postúpenie pohľadávky) a ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. –
odporca o vrátenie čiastky 531.103,- EUR a výška trov právneho zastúpenia 3.560,-EUR za
neplnenie zmluvy o reklame, podľa ktorej navrhovateľ neposkytol súčinnosť a odporca
vypracoval reklamné vyobrazenia z dostupných informácií za uvedenú odplatu. Spoločnosť
CATERING SERVIS R&V, s.r.o. podala návrh na prerušenie konania, voči ktorému sa
odporca odvolal. O uvedenom odvolaní súd v roku 2013 nerozhodol. Spoločnosť sa snaží
preukázať nedôvodnosť uplatneného nároku navrhovateľa CATERING SERVIS R&V,
s.r.o..
Druh podmieneného záväzku

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota voči
Hodnota celkom
spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

534663
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Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Druh podmieneného majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva

M.

PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov ani členom iných orgánov neboli
v roku 2014 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné
prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2013:
žiadne).

Druh príjmu,
výhody

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
štatutárnych dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy
Peňažné
preddavky
Nepeňažné
preddavky
42

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov
štatutárnych dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné
N.

SPRIAZNENÉ OSOBY

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými
osobami

Spriaznená osoba

Druh obchodu

Transakcie so spriaznenými osobami
cez fyzickú osobu

Predaj na základe
zmluvy o reklame
Predaj na základe
zmluvy o reklamnej
spolupráci

Transakcie so spriaznenými osobami
cez fyzickú osobu

Transakcie so spriaznenými osobami
Úhrada pôžičky
cez fyzickú osobu
Transakcie so spriaznenými osobami Nákup-Poradenská
činnosť
cez fyzickú osobu
Transakcie so spriaznenými osobami
cez fyzickú osobu
Transakcie so spriaznenými osobami
cez fyzickú osobu

Dcérska účtovná jednotka/Materská
účtovná jednotka

Transakcie s dcérskym podnikom

O.

Nákup-výroba
a montáž
reklam.panelov,
údržba panelov,
provízia
Prijatá dlhodobá
pôžička

Druhu obchodu

Poskytnutá pôžička

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bežné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

1200000

4250000
85000

30000

170000

200000

120000

45760

250000

370000

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bežné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

238000

985500

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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P.

PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a

Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na
konci
účtovného
obdobia
f

996000

996000

7127222

7127222

Zmena základného
imania
Pohľadávky za
upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný
fond (neodeliteľný
fond)
Rezervný fond na
vlastné akcie
a vlastné podiely
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z kapitálových
účastín
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých
rokov
Výsledok

71463

60251

-8763

-8763

-7306250
602508

131714

3483535
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3483535
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hospodárenia bežné
ho účtovného
obdobia
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej
osoby- podnikateľa
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a

Základné imanie
Zmena základného
imania
Pohľadávky
za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný
fond (neodeliteľný
fond)
Rezervný fond na
vlastné akcie
a vlastné podiely
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z kapitálových
účastín
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na
konci
účtovného
obdobia
f

996000

996000

7127222

7127222

71463

71463

-8763

-8763

-7166433

-139817
45
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strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej
osoby –podnikateľa

R.

-139817

602508

139817

602508

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy je uvedený nižšie.
Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné
prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na
ceste.
Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu
sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty
v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky

Z/S
A. 1.
A. 1. 1.

A. 1. 2.

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-),
(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení
tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou
jeho predaja (+)

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3518568

566862

954404

1002065

896718

1111643
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Označenie
položky
A. 1. 5.

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky

A. 1. 7.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového
rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

A. 2. 1.

Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka
(-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti
(súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku,
s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností
(-)

A. 1. 6.

A.1. 10.

A. 1. 11.
A. 1. 12.

A. 1. 13.

A. 2.

A. 2. 4.

A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

118765

221565

-67223

-341871

6129

11537

-45

-9

60
-800

-1734131

74283

-775531

-776962

-1048574

846477

89974

4768

2738841

1643210

45

9

-6129

-11537
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Označenie
položky

A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu a charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

2732757

1631682

2732757

1631682

-1090000

-297250

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

B. 4.
B. 5.

B. 6.

B. 7.
B. 8.

B. 9.

B. 10.
B. 11.
B. 12.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
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-28447

-1150000

-400000

800

-238000

-985500
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Označenie
položky

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky

B. 13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B. 14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

B. 15.

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

B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.
B.

C. 1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 6.
C. 1. 7.
C.1. 8.
C. 2.
C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1. 5.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných
akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených
účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením
vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (+)
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Označenie
položky

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky

C. 2. 5.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky,
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

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

C. 2. 4.

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.
C. 4.
C. 5.

C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.
C.
D.
E.

F.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne
v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej
činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných
tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno
začleniť do finančných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

226310

-50268

126042

176310

352352

126042
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Označenie
položky

G.

H.

DIČ:2021614188
IČO: 35834579

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

51

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-60

352292

126042

