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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. decembru 2016
I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Názov a sídlo
Asseco Enterprise Solutions, a.s.
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava
Spoločnosť Asseco Enterprise Solutions, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 7. decembra 2016 a
do Obchodného registra bola zapísaná 19. decembra 2016.(Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel.Sa, vložka č. 6503/B).
Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti
 počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 administratívne služby

2.

Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku prvýkrát za účtovné obdobie končiace 31.12.2016.

4.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

5.

Údaje o skupine
Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom Asseco Group, ktorej súčasťou je
Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Asseco Poland S.A. so sídlom Ul. Olchowa 14,
Rzeszów 35-322, Poľská republika. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle
uvedenej spoločnosti.
Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Asseco Group, ktorej súčasťou je aj
konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Asseco Poland S.A. so sídlom Ul. Olchowa
14, Rzeszów 35-322, Poľská republika. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle
uvedenej spoločnosti.
Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ktorá je na základe § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve
oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu,
pretože je spolu s dcérskymi spoločnosťami zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti na
vyššom stupni v skupine v rámci Európskej únie. Túto konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje
spoločnosť Asseco Poland S.A. so sídlom Ul. Olchowa 14, Rzeszów 35-322, Poľská republika za skupinu
s názvom Asseco Group. Obchodné meno a sídlo dcérskej účtovnej jednotky je uvedené nižšie:
 Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, Poľská republika.
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Počet zamestnancov

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

7.

Stav
k 31.12.2016

Stav
k 31.12.2015
0
0
0
0
0
0

Dátum schválenia audítora Spoločnosti
Spoločnosť nemá povinnosť auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016.

8.

Orgány a akcionári Spoločnosti
Orgány Spoločnosti

Stav k 31.12.2016
Predstavenstvo:

Stav k 31.12.2015

Marek Panek
Rafal Kozlowski
Adam Góral
Przemyslaw Seczkowski
Gabriela Żukowicz

Dozorná rada:

-

Akcionári Spoločnosti
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2016:

Spoločník, akcionár
Asseco Poland S.A.
Spolu

Výška podielu na základnom
imaní
absolútne
v%
6 797 267
100%
6 797 267

100%

Podiel na hlasovacích právach v %
100%

Iný podiel na
ostatných položkách VI ako
na ZI v %
100%

100%

100%
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a)

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
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Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
Účtovníctvo Spoločnosť 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.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim
účtovným obdobím.
b)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok
obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo
výške zodpovedajúcej opotrebeniu.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa
na výrobu alebo inú činnosť.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou cenou.
Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy
budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku. Neodpisovaný
majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky
výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné
imanie, sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet Ostatné
kapitálové fondy.
Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady
na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok
alebo proces, pri ktorých možno preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a Spoločnosť
má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa
aktivujú, a to vo výške, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia maximálne päť rokov, a to v tých účtovných
obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota,
odpisujú sa na sumu, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou
nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa
charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo
na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z
majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Softvér
Oceniteľné práva (licencie)

Predpokladaná
doba používania v
rokoch
5
Podľa doby trvania
zmluvy

Metóda
odpisovania
Lineárne

Ročná odpisová
sadzba v %
20%

Lineárne

-

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania..
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Stavby
Samostatný hnuteľný majetok
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky

Predpokladaná
doba
používania v
rokoch
12-20

Metóda
odpisovania
Lineárne

Ročná odpisová
sadzba v %
8,3% - 5%

4-12
3-6

Lineárne
Lineárne

25% - 8,3%
33,3% - 16,7%

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
c)

Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú takto:
Podielové cenné papiere v spoločnosti Asseco Business Solutions S.A. boli nadobudnuté vkladom
materskej spoločnosti Asseco Poland S.A. a k 31. decembru 2016 sa v Spoločnosti vykazujú v hodnote
zodpovedajúcej miere účasti na vlastnom imaní.
Zmeny reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej
spoločnosti a nie sú cennými papiermi a podielmi v dcérskej spoločnosti alebo v spoločnosti s podielovou
účasťou, sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet Oceňovacie
rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

d)

Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral,
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava
z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na
predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú
postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou [váženého aritmetického priemeru.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady
(priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne
súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných
nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.
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Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi
ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná
predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace
s ich predajom.
e)

Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky
sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

f)

Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok,
pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Krátkodobý finančný majetok
predstavujú krátkodobé cenné papiere majetkového alebo úverového charakteru, ktoré sú v čase
obstarania splatné do jedného roka, príp. určené na predaj do jedného roka od ich obstarania.

g)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h)

Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

i)

Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje
opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

j)

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa
záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

k)

Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom
výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred
zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav
daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z
príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v
priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú
pohľadávku.
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Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z:
a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe
a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom
zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému
goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a
účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný
rozdiel.
K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa
neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku
alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na
výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri
kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u
nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému
dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený
daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné
dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť
v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n)

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa
prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom
na výsledok hospodárenia.

o)

Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po
dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente
doručenia výrobku do cieľového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na
stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako
pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne
a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

p)

Porovnateľné údaje
Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku prvýkrát za účtovné obdobie končiace 31.12.2016.
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INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY
AKTÍVA

1.

Dlhodobý finančný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý finančný majetok
Prvotné ocenenie
Stav k 1.1.2016
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav k 31.12.2016

Podielové
CP a podiely s poPodielové
dielovou
CP a poúčasťou
diely v pre- orkem prepojených
pojených
ÚJ
ÚJ

Ostatné realizovateľné
cenné papiere

Pôžičky
prepojeným ÚJ

Pôžičky v
rámci podielovej
účasti
okrem prepojených
ÚJ

Ostatné
pôžičky

Dlhové
CP a Ostatný
DFM

Pôžičky
Účty
a ostatný v bankách
DFM s do- s dobou
bou splat- viazanosti
nosti najdlhšou
viac jeden ako jeden
rok
rok

Obstarávaný DFM

Poskytnuté preddavky na
DFM

Spolu

0
28 975 077
0
0
28 975 077

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0 28 975 077
0
0
0
0
0 28 975 077

Opravné položky
Stav k 1.1.2016
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav k 31.12.2016

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Účtovná hodnota
Stav k 1.1.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 975 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 28 975 077

Stav k 31.12.2016
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Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým finančným majetkom:

Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Hodnota k
31.12.2016
0

Hodnota k
31.12.2015
0

0

0
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Rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv a podielová účasť
Spoločnosť má určitý dlhodobý finančný majetok umiestnený v iných účtovných jednotkách, kde
prostredníctvom tohto umiestnenia Spoločnosť vykonáva rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv
alebo má podielovú účasť.
Výška vlastného imania k 31. decembru 2016, výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a iné
informácie o týchto účtovných jednotkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo
Rozhodujúci vplyv
Asseco Business Solutions S.A.
Spolu

Podiel
na ZI
v %

Podiel
na iných
zložkách
vlastného
imania v % Výška vlastného imania

46,47%
x

46,47%

Účtovná hodnota DFM

62 352 221

28 975 077

x

28 975 077

x

Ocenenie reálnou hodnotou a metódou vlastného imania
Spoločnosť k 31. decembru 2016 ocenila reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania nasledovné
zložky dlhodobého finančného majetku:
Zvýšenie/
Vplyv oceVplyv ocezníženie
nenia na výnenia na
Hodnota k hodnoty (+/- sledok hos- vlastné ima31.12.2015
)
podárenia
nie
0
0
0 -46 474 587

Názov položky
Asseco Business Solutions S.A.

Hodnota k
31.12.2016
28 975 077

DFM ocenený metódou vlastného imania spolu

28 975 077

0

0

0

-46 474 587

Spolu

28 975 077

0

0

0

-46 474 587

Zobrazenie pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou
hodnotou a metódou vlastného imania je uvedené v poznámkach v časti IX, bod 1 na strane 13.

Iné informácie o dlhodobom finančnom majetku
Podielové cenné papiere v spoločnosti Asseco Business Solutions S.A. boli nadobudnuté vkladom
materskej spoločnosti Asseco Poland S.A. a k 31. decembru 2016 sa v Spoločnosti vykazujú v hodnote
zodpovedajúcej miere účasti na vlastnom imaní.
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PASÍVA
1.

Vlastné imanie
Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú
uvedené v poznámkach v časti IX na strane 13.

2.

Záväzky
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016:
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti
jeden rok
viac ako
až päž ro- do jedného
päť rokov
kov
roka

Názov položky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku,
z toho:
Ostatné záväzky z obchodného styku
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky
po lehote
splatnosti

Spolu záväzky

0

0

2 212

0

2 212

0
0

0
0

2 212
8 559

0
0

2 212
8 559

0
0

0
0

8 559
10 771

0
0

8 559
10 771

Záväzok voči prepojenej účtovnej jednotke predstavuje pôžičku od materskej spoločnosti, ktorá je
detailnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti 3. na tejto strane.
Informácie o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou
zabezpečenia:
Stav k
31.12.2016

Záväzky
Hodnota záväzku krytom záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

3.

Stav k
31.12.2015
0

0

Prijaté pôžičky
Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky

Mena

Úrok p. a.
v%

EUR

EURIBOR
6M +
2,6%

Dátum
splatnosti

Krátkodobé pôžičky,
z toho:

Asseco Poland S.A.
Spolu

30.6.2017

Suma istiny v príslušnej
mene
k
k
31.12.2016 31.12.2015

Suma istiny v mene EUR
k
k
31.12.2016 31.12.2015

x

x

8 553

0

8 553

0

x

x

8 553
8 553

0
0

Pôžička bola poskytnutá materskou spoločnosťou Asseco Poland S.A na základe zmluve o pôžičke. Bola
poskytnutá na úhradu prevádzkových nákladov Spoločnosti. Je úročená úrokovou sadzbou EURIBOR
6M + 2,6% (v prípade, že EURIBOR 6m je negatívne číslo, použije sa miesto neho nula). Pôžička nie je
zabezpečená žiadnym aktívom Spoločnosti.
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IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
1.

Čistý obrat
Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke:
Názov položky
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

2016
0

2015
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

VÝNOSY
2.

Tržby za vlastné výkony a tovar, výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti
Spoločnosť nemala v roku 2016 žiadne tržby ani výnosy.

NÁKLADY
3.

Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti
Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

2016
10 765

2015
0

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti:
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Právne, ekonomické a iné poradenstvo
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

0
10 765
10 765
0

0
0
0
0

Finančné náklady, z toho:

6

0

Kurzové straty:
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Úroky z pôžičky od materskej spoločnosti

0
6
6

0
0
0
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Podmieneným majetkom sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.

Druh podmieneného majetku
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

2.

Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Podmienené záväzky
Podmieneným záväzkom sa rozumie:
 možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik
nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
 povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmieneného záväzku
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového
oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové
orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii
právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je
vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.
3.

Ostatné finančné povinnosti
Spoločnosť nemá žiadne iné finančné povinnosti.

4.

Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch
Spoločnosť neeviduje žiadne skutočnosti na podsúvahových účtoch.
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VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po 31. decembri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by
si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI
1.

Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Hodnotové vyjadrenie
Charakteristika transakcie
Prijaté pôžičky, z toho:
Istina
Úrok

2.

Spriaznená osoba
Asseco Poland S.A.

2016

2015

8 559
8 553
6

0

Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu
Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej
funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžicky alebo záruky v roku 2016.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.
Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA
1.

Vlastné imanie
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je
uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania
Základné imanie
Emisné ážio
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia
Vlastné imanie spolu

Stav k
1.1.2016

Prírastky
0
0
0

Úbytky

Presuny

Stav k
31.12.2016

6 797 267
67 972 670
679 727

0
0
0

0
0
0

0 -46 474 587

0

0 -46 474 587

0
0

0
0

0
0

-10 771
28 964 306

6 797 267
67 972 670
679 727

-10 771
28 964 306

Základné imanie Spoločnosti tvorí 6 797 267 akcií v menovitej hodnote 6 797 267 EUR (t.j. menovitá
hodnota jednej akcie je 1,- EUR). Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov. Podľa
zakladateľskej listiny Spoločnosti akcie nebudú verejne obchodovateľné.
Hodnota splateného základného imania predstavuje 6 797 267 EUR. V priebehu účtovného obdobia bolo
upísaných 6 797 267 akcií v menovitej hodnote 6 797 267 EUR. Emisný kurz akcií bol 75 449 663,70
EUR (t.j. emisný kurz jednej akcie bol 11,10 EUR). Emisné ážio, ako rozdiel medzi emisným kurzom akcií
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a ich menovitou hodnotou je 67 972 670 EUR. Materská spoločnosť Asseco Poland S.A. splatila celý
emisný kurz akcií a to nepeňažným vkladom predstavujúcim 15 528 570 kusov akcií spoločnosti Asseco
Business Solutions S.A.
Oceňovací rozdiel vo výške -46 474 587 EUR predstavuje precenenie podielu v dcérskej spoločnosti
Asseco Business Solutions S.A. k 31. decembru 2016 na hodnotu podielu pripadajúceho na vlastné
imanie dcérskej spoločnosti.
Zisk na akciu predstavuje 0,00 EUR.
2.

Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtovné priamo na účty vlastného imania
Žiadne.

3.

Prehľad v pohybe oceňovacích rozdielov

Názov položky
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, z toho:

2016
-46 474 587

2015
0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, z toho:

-46 474 587
0

0
0

Spolu

-46 474 587

0

Precenenie podielových cenných papierov použitím metódy
vlastného imania

4.

Vysporiadanie straty za bežný rok 2016
Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2016 nasledovne:

Názov položky
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Spolu

2016
10 771
10 771

