PREHAD O PEAŽNÝCH TOKOCH
(priama metóda)
1.1.2013
31.12.2013
za obdobie od ..........................
do ..........................

IO: 31569137

Oznaení
položky

Názov a sídlo útovnej jednotky
JANEK s.r.o.
´ MOSTENEC
ˇ
DOLNY
ˇ ´ BYSTRICA
POVAZSKA
01701

Skutoné bežné
obdobie

Názov položky

Minulé obdobie

PEAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI
A.1.

Príjmy z predaja tovaru (+)

A.2.

Výdavky na nákup tovaru (-)

A.3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A.4.

Príjmy z predaja služieb (+)

A.5.

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovatených dodávok(-)

A.6.

Výdavky na služby (-)

A.7.

Výdavky na osobné náklady (-)

A.8.

Výdavky na dane a poplatky s výnimkou na da z príjmov útovnej jednotky (-)

A.9.

Príjmy z predaja cenných papierov urených na predaj alebo na obchodovanie (+)

A.10.

Výdavky na nákup cenných papierov urených na predaj alebo na obchodovanie (-)

A.11.

Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo urené na predaj alebo na
obchodovanie (+)

A.12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo urené na predaj alebo
na obchodovanie (-)

A.13.

Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo poboka zahraninej
banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu innosti (+)

A.14.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo poboka
zahraninej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpeenie hlavného predmetu
innosti (-)

A.15.

Ostatné príjmy z prevádzkových inností s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných astiach prehadu peažných tokov (+)

A.16.

Ostatné výdavky na prevádzkové innosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných astiach prehadu peažných tokov (-)

*

Peažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných astiach prehadu peažných tokov (+/-)
(súet A.1. až A.16.)

A.17.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do investinej innosti (+)

A.18.

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do finannej
innosti (-)

A.19.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
investinej innosti (+)

A.20.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa
zaleujú do finannej innosti (-)

117
-99
10 765
11
-8 740
-263
-1 344
-53

820
745
480
837
944
463
876
228

1 237
-713
11 557
23
-7 853
-906
-2 434
-49

804
138
475
762
482
800
592
988

993 634

842 628

-428 450

-1 268 362

958 065

435 307

2

10

-17 892

-19 159

-153 441

Peažné toky z prevádzkovej innosti (+/-) (súet A.1. až A.20.)

940 175

262 717

A.21.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
investinej innosti alebo do finannej innosti (-/+)

-32 641

38 104

A.22.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innos (+)

A.23.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na prevádzkovú innos (-)

A.

isté peažné toky z prevádzkovej innosti (súet A.1. až A.23.)

907 534

300 821

-604 958

-701 901

PEAŽNÉ TOKY Z INVESTINEJ INNOSTI
B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných
jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peažné ekvivalenty
a cenných papierov urených na predaj alebo na obchodovanie (-)
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B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných
jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peažné ekvivalenty
a cenných papierov urených na predaj alebo na obchodovanie (+)

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke,
ktorá je súasou konsolidovaného celku (-)

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiiek poskytnutých útovnou jednotkou inej
útovnej jednotke, ktorá je súasou konsolidovaného celku (+)

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou dlhodobých pôžiiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súasou
konsolidovaného celku (-)

B.10.

Príjmy zo splácania pôžiiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou pôžiiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súasou
konsolidovaného celku (+)

30

B.11.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do prevádzkovej innosti (+)

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
prevádzkovej innosti (+)

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peažné toky z finannej
innosti (-)

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peažné toky z finannej
innosti (+)

B.15.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak je ich možné zaleni do investinej
innosti (-)

B.16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investinú innos (+)

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na investinú innos (-)

B.18.

Ostatné príjmy vzahujúce sa na investinú innos (+)

Minulé obdobie

101

566 830

B.19.

Ostatné výdavky vzahujúce sa na investinú innos (-)

B.

isté peažné toky z investinej innosti (súet B.1. až B.19.)

-604 928

-134 970

-550 000

86 080

-550 000

970 000
-883 920

PEAŽNÉ TOKY Z FINANNEJ INNOSTI
C.1.

Peažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súet C.1.1. až C.1.8.)

C.1.1.

Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)

C.1.2.

Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoloníkmi alebo fyzickou osobou, ak
je útovnou jednotkou (+)

C.1.3.

Prijaté peažné dary (+)

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoloníkmi (+)

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov (-)

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloníkom alebo fyzickou
osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)

C.1.8.

Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C.2.

Peažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finannej innosti (súet C.2.1. až C.2.10.)

C.2.1.

Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo poboka zahraninej
banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného
predmetu innosti (+)

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo poboka
zahraninej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie
hlavného predmetu innosti (+)

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžiiek (+)

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžiiek (-)

C.2.7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o
kúpe prenajatej veci (-)
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C.2.8.

Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finannej
innosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehadu peažných
tokov (+)

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finannej innosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehadu
peažných tokov (-)

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do prevádzkovej
innosti (-)

C.4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa
zaleujú do prevádzkovej innosti (-)

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peažné toky z investinej innosti (-)

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peažné toky z investinej innosti (+)

C.7.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno zaleni do finannej
innosti (-)

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finannú innos (+)

C.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzahujúce sa na finannú innos(-)

C.

isté peažné toky z finannej innosti (súet C.1. až C.9.)

D.

isté zvýšenie alebo isté zníženie peažných prostriedkov (+/-) (súet A. + B. + C.)

E.

Minulé obdobie

-550 000
-247 394

86 080
251 931

Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na zaiatku útovného
obdobia (+/-)

-1 152 162

-1 404 093

F.

Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na konci útovného obdobia
pred zohadnením kurzových rozdielov vyíslených ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)

-1 399 556

-1 152 162

G.

Kurzové rozdiely vyíslené k peažným prostriedkom a peažným ekvivalentom ku
du, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)

H.

Zostatok peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na konci útovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyíslené ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)

-1 399 556

-1 152 162

Zostavené da:

26.3.2014

Podpisový záznam lena
štatutárneho orgánu útovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je útovnou jednotkou

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
útovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
útovníctva:

Schválené da:

27.3.2014
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