A. Informácie o ú tovnej jednotke
a) Základné údaje o ú tovnej jednotke :
Obchodné meno :

PPS NTS, s.r.o.

Sídlo :

Tajovského 7, 962 12 Detva

I O:

36 620 947

DI :

2021755758

Dátum založenia :

14.10.2003 – notárskou zápisnicou . NZ92083/03

Dátum vzniku :

20.10.2003 – zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel : Sro , vložka . 8667/S

b) Opis hospodárskej innosti ú tovnej jednotky :

kúpa tovaru na ú ely jeho predaja kone nému spotrebite ovi (maloobchod) v rozsahu vo ných živností
kúpa tovaru na ú ely jeho predaja iným prevádzkovate om živnosti (ve koobchod) v rozsahu vo ných
živností
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu vo ných živností
vývoj, projektovanie a konštrukcia špeciálneho náradia
výroba špeciálneho náradia
vývoj, projektovanie a konštrukcia strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba prípravkov pre montážne a zváracie linky
kovoobrábanie
zámo níctvo
výroba nástrojov
brúsenie a leštenie kovov
c) Priemerný po et zamestnancov ú tovnej jednotky po as ú tovného obdobia:
Názov položky

Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
ú tovné obdobie

Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov
Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa
zostavuje ú tovná závierka, z toho:
po et vedúcich zamestnancov

d) Názov obchodného mena a sídla ú tovnej jednotky, kde je ú tovná jednotka neobmedzene ru iacim
spolo níkom a iné významné údaje týkajúce sa tohto ru enia :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl .
e) Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky :
ku d u zániku
x k poslednému d u ú tovného obdobia (riadna)
ku d u zrušenia bez likvidácie
ku d u predchádzajúcemu de vstupu do likvidácie alebo de ú innosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania
ku d u skon enia likvidácie
ku d u právoplatného rozhodnutia o zrušení konkurzu
iný
f)

Ú tovná závierka za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie bola schválená:
D a:
Schva ujúci orgán :

10.04.2013
valné zhromaždenie

Do zbierky listín bola ú tovná závierka uložená 15.05.2013
PPS NTS, s.r.o.
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C. Ú tovná jednotka ako sú as konsolidovaného celku
a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za
všetky skupiny ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je ú tovná jednotka konsolidovanou
ú tovnou jednotkou :
Obchodné meno

Sídlo

I O

PPS Group a.s.

36 011 509

Tajovského 7, Detva

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za
tú skupinu ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého sú as ou je aj ú tovná jednotka, uvádza sa aj
obchodné meno a sídlo ú tovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou ú tovnou jednotkou :
Obchodné meno

Sídlo

I O

PPS Group a.s.

36 011 509

Tajovského 7, Detva

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované ú tovné
závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto
konsolidované ú tovné závierky :
Obchodné meno

Sídlo

I O

PPS Group a.s.

36 011 509

Tajovského 7, Detva

d) údaj, i je materská jednotka oslobodená od povinnosti zostavi
a konsolidovanú výro nú správu pod a §22 zákona :

konsolidovanú ú tovnú závierku

Podiely v iných spolo nostiach k 31. 12. 2013 ú tovná jednotka neeviduje.

D.

alšie informácie sa týkajú
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

použitých ú tovných zásad a ú tovných metód ( as E),
údajov vykázaných na strane aktív súvahy ( as F),
údajov vykázaných na strane pasív súvahy ( as G),
výnosov ( as H),
nákladov ( as I),
daní z príjmov ( as J),
údajov na podsúvahových ú toch ( as K),
iných aktív a iných pasív ( as L),
spriaznených osôb ( as N),
skuto ností, ktoré nastali medzi d om, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a d om jej zostavenia
( as O),
k) preh adu zmien vlastného imania ( as P),
l) preh adu pe ažných tokov ( as R).

E. Použité ú tovné zásady a ú tovné metódy
a) Spolo nos zostavila ú tovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokra ovania svojej innosti
x áno
nie
b) Zmeny ú tovných zásad a zmeny ú tovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na
hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia ú tovnej jednotky :
•
•

v priebehu ú tovného obdobia ú tovná jednotka nemenila ú tovné zásady a metódy.
ú tovníctvo bolo vedené a ú tovná závierka bola zostavená v mene EUR.

PPS NTS, s.r.o.
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c) Spôsob oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :
obstarávacou cenou:
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý finan ný majetok
x zásoby obstarané kúpou
poh adávky pri odplatnom nadobudnutí
záväzky pri ich prevzatí
krátkodobý finan ný majetok obstaraný kúpou
menovitou hodnotou:
x pe ažné prostriedky a ceniny
x záväzky pri ich vzniku
x poh adávky pri ich vzniku
vlastnými nákladmi:
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou
zásoby vytvorené vlastnou innos ou
príchovky a prírastky zvierat
reproduk nou obstarávacou cenou:
dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne
nehmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou, ak sú vlastné náklady vyššie ako
reproduk ná obstarávacia cena
príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zisti vlastné náklady
majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
dlhodobý majetok novozistený pri inventarizácii
Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním :
provízia
dopravné
poistné
Iné - (poštovné a balné )
Vlastné náklady obsahujú :
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú innos
as nepriamych nákladov, ktoré sa vz ahujú na výrobu alebo inú innos
slovný opis nepriamych nákladov :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl .
reálnou hodnotou:
trhovou cenou
kvalifikovaným odhadom
x posudkom znalca

PPS NTS, s.r.o.
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d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok :
•

Ú tovná jednotka ú tuje:
- na archu ú tu 518 - služby - nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 2 400,- eur,
- na archu ú tu 501 - materiál - do spotreby hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700,- eur.

•

Ú tovná jednotka používa ú tovné odpisy, ktoré sa rovnajú da ovým :
x nie
áno

•

Ú tovná jednotka zostavila pre bežné ú tovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý
obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy :
x áno
nie

Druh majetku
Softwér
Ocenit né práva
Stavby
Samostatné hnute né veci

Po et rokov odpisovania
3
5
20
4 / 6 / 12

Ro ný odpis v %
33,3
20
5
25 / 16,7 / 8,3

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl .
f)

Oprava chýb minulých ú tovných období v bežnom ú tovnom období :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl .

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy:
a) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v bežnom ú tovnom období, a to:
1. preh ad o pohybe dlhodobého majetku pod a zložiek tohto majetku v lenení pod a jednotlivých položiek
súvahy, uvádza sa ocenenie tohto majetku na za iatku bežného ú tovného obdobia, prírastky, úbytky,
a presuny tohto majetku a stav na konci bežného ú tovného obdobia
2. preh ad oprávok a opravných položiek pod a jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v lenení pod a
jednotlivých položiek súvahy, uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na za iatku bežného ú tovného
obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny po as bežného ú tovného obdobia a stav na konci bežného
ú tovného obdobia,
3. preh ad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na za iatku ú tovného obdobia a na konci
ú tovného obdobia,
Tabu ka . 1
Bežné ú tovné obdobie
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na za iatku
ú tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú tovného
PPS NTS, s.r.o.

Aktivované náklady Softvér
na vývoj
b

c

Ocenite né práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

d

e

F

g

h

i

0

0

- 418 351

- 418 351

- 418 351

- 418 351

Poznámky k ú tovnej závierke k 31.12.2013

Strana 4

obdobia
Oprávky
Stav na za iatku
ú tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ú tovného
obdobia
Opravné položky
Stav na za iatku
ú tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ú tovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na za iatku
ú tovného
obdobia
Stav na konci
ú tovného
obdobia

0
- 418 351

- 418 351

- 418 351

- 418 351

0

0

0

0

Tabu ka . 2
Pre bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie ú tovná jednotka nemá obsahovú nápl .

Tabu ka . 1
Bežné ú tovné obdobie
Dlhodobý
hmotný
majetok

Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav na za iat
ku ú tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú tovného
obdobia
Oprávky
Stav na za iat
ku ú tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

PPS NTS, s.r.o.

b

Samostatné
Pestohnute né veci vate ské
Stavby
a súbory
celky
hnute ných
trvalých
vecí
porastov
c

d

e

Základné
ObstaOstatný
stádo
rávaný
DHM
a ažné
DHM
zvieratá
F

g

h

0

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

i

j

0

49 671

1 006 643

1 056 314

49 671

1 006 643

1 056 314

0
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Stav na konci
ú tovného
obdobia
Opravné položky
Stav na za iat
ku ú tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ú tovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na za iat
ku ú tovného
obdobia
Stav na konci
ú tovného
obdobia

0

0

0

0

0

49 671

1 006 643

1 056 314

Tabu ka . 2
Pre bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie ú tovná jednotka nemá obsahovú nápl .

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
c) dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finan ný majetok, na ktorý je zriadené
záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite zmluvou o zabezpe ovacom prevode práva,
ale ktorý užíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoži ke :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
e) nadobudnutý dlhodobý nehnute ný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnute ný majetok, pri ktorom nebolo
vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností do d a, ku ktorému sa zostavuje ú tovná
závierka, pri om ú tovná jednotka tento majetok užíva :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
f)

majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpo tu jeho hodnôt :
Ú tovná jednotka - spolo nos PPS NTS, s.r.o. v roku 2013 kúpila podnik.
Predmetom kúpy bol Podnik, ktorý pozostával z nehnute ností, súpisu hnute ných vecí a nulových (žiadnych) záväzkov.
V zmysle §17a odst.5 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov bola hodnota podniku ocenená znaleckým posudkom na
reálnu hodnotu.
Rozdielom medzi kúpnou cenou a reálnou cenou vznikol záporný goodwill vo výške -418.351,00 eur, ktorý bol zaradený
do majetku spolo nosti.
Da ový odpis záporného goodwilu bol v roku 2013 v zmysle §17a odst.5 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov vo výške
jednej sedminy : - 59.764,43 eur.
Ú tovný odpis záporného goodwilu bol v roku 2013 v zmysle §37 odst.10 Postupov ú tovania odpísaný jednorázovo
v roku nadobudnutia v plnej výške : 418.351,00 eur.
V roku 2013 vznikol rozdiel medzi da ovým a ú tovným odpisom záporného goodwillu vo výške: 358.586,57 eur, ktorý
znižuje základ dane z príjmov a je uvedený na riadku 290 da ového priznania.

g) Opravná položka k nadobudnutému majetku (údaje, ktoré sa ú tujú na ú te 097) :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
PPS NTS, s.r.o.
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h) výskumná a vývojová innos ú tovnej jednotky za bežné ú tovné obdobie :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
i)

štruktúra dlhodobého finan ného majetku za bežné ú tovné obdobie a jeho umiestnenie v lenení pod a
jednotlivých položiek súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva ú tovná jednotka v inej ú tovnej
jednotke podstatný vplyv alebo je vo vz ahu k nej ovládajúcou osobou, uvádza sa aj obchodné meno , sídlo,
výška vlastného imania a výsledky hospodárenia tejto inej ú tovnej jednotky
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

j)

obstarávacia cena zložiek dlhodobého finan ného majetku :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

k) opravné položky pod a zložiek dlhodobého finan ného majetku :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
l)

zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finan ného majetku,
Ú tovná jednotka pre túto as nemá obsahovú nápl .
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

m) dlhodobý finan ný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má ú tovná
jednotka obmedzené právo s ním naklada :
Ú tovná jednotka pre túto as nemá obsahovú nápl .
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
n) ocenenie dlhodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania, pri om sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na
výšku vlastného imania :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
o) opravné položky k zásobám v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má ú tovná jednotka obmedzené právo s
nimi naklada :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
q) údaje o zákazkovej výrobe
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
r)

tvorba, zníženie a zrušenie opravných položiek k pohl'adávkam v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy
za bežné ú tovné obdobie, pri om sa uvádza dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

s) hodnota pohl'adávok z obchodného styku do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Tabu ka . 1
Názov položky
a
Dlhodobé poh adávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Poh adávky spolu
d

Poh adávky z obchodného styku
Poh adávky vo i dcérskej ú tovnej
jednotke a materskej ú tovnej jednotke
PPS NTS, s.r.o.
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Ostatné poh adávky v rámci
konsolidovaného celku
Poh adávky vo i spolo níkom, lenom
a združeniu
Iné poh adávky (odlož.da .poh .)
Dlhodobé poh adávky spolu

0

0

0

Krátkodobé poh adávky
Poh adávky z obchodného styku
Poh adávky vo i dcérskej ú tovnej
jednotke a materskej ú tovnej jednotke
Ostatné poh adávky v rámci
konsolidovaného celku
Poh adávky vo i spolo níkom, lenom
a združeniu
Sociálne poistenie
Da ové poh adávky a dotácie
Iné poh adávky
Krátkodobé poh adávky spolu

126 279

126 279

8 000

8 000

134 279

134 279

Tabu ka . 2
Poh adávky pod a zostatkovej
doby splatnosti

Bežné ú tovné obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce ú tovné
obdobie
c

Poh adávky po lehote splatnosti
Poh adávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

134 279

Krátkodobé poh adávky spolu
Poh adávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až pä rokov
Poh adávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako pä rokov

134 279

0

0

0

Dlhodobé poh adávky spolu
t)

hodnota pohl'adávok zabezpe ených záložným právom alebo inou formou zabezpe enia s uvedením formy
zabezpe enia
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

u) hodnota pohl'adávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a poh adávok, pri ktorých má ú tovná jednotka
obmedzené právo s nimi naklada
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
v) opis vzniku odloženej da ovej poh adávky
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
w) opis krátkodobého finan ného majetku
Názov položky

Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
ú tovné obdobie

3 284

80

3 284

80

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové ú ty
Bankové ú ty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
PPS NTS, s.r.o.
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x) opravné položky ku krátkodobému finan nému majetku za bežné ú tovné obdobie, s uvedením stavu na
za iatku bežného ú tovného obdobia, tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k nemu a ich stavu na
konci bežného ú tovného obdobia, pri om osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
y) krátkodobý finan ný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finan nom majetku, pri
ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s nim naklada ,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
za) ocenenie krátkodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka reálnou
hodnotou, pri om sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
zb) významné položky asového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
zc) majetok prenajatý formou finan ného prenájmu (u prenajímate a) :
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy
a) vlastné imanie za bežné ú tovné obdobie, a to
1. opis základného imania najmä po et akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií,
splatené základné imanie,
Text

Stav na za iatku
bežného ú tovného obdobia

Stav na konci
bežného ú tovného obdobia

Základné imanie celkom

7 000

7 000

Základné imanie splatené

7 000

7 000

328 097

-530

Základné imanie nesplatené
Vlastné imanie
Podiel základného imania na celkovej
hodnote vlastného imania vyjadrený v %

2%

2. Hodnota upísaného vlastného imania
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
3. rozdelenie ú tovného zisku alebo vysporiadanie ú tovnej straty vykázanej v predchádzajúcom ú tovnom
období,

Názov položky
Ú tovná strata
Vysporiadanie ú tovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spolo níkmi
PPS NTS, s.r.o.

Poznámky k ú tovnej závierke k 31.12.2013

Bezprostredne
predchádzajúce ú tovné
obdobie
85
Bežné ú tovné obdobie

Strana 9

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

85
85

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené ú tovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom
imaní vlastnených ou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
5. preh ad o zisku alebo strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na ú ty vlastného
imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania;
uvádza sa aj sú et ziskov a strát,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,
Text

Suma

Vykázaný ú tovný zisk
Zisk na podiel na základnom imaní

328 627
46,9

b) jednotlivé druhy rezerv za bežné ú tovné obdobie s uvedením ich stavu na za iatku bežného ú tovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, zrušenie po as bežného ú tovného obdobia, ich stav na konci ú tovného
obdobia, pri om sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
c) výška záväzkov z obchodného styku do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) štruktúra záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy, a to pod a
zostatkovej doby splatnosti:
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako pä rokov,

Názov položky

Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
ú tovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

142 736

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

415 544

Krátkodobé záväzky spolu

558 280

0

0

0

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

e) hodnota záväzku zabezpe eného záložným právom alebo zabezpe eným inou formou zabezpe enia a to s
uvedením formy zabezpe enia,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
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f)

spôsob vzniku odloženého da ového záväzku,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

g) záväzky zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na za iatku bežného ú tovného obdobia, tvorby a erpania
sociálneho fondu po as bežného ú tovného obdobia a stavu na konci ú tovného obdobia,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
h) vydané dlhopisy, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnos ,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
i)

bankové úvery, pôži ky a návratné finan né výpomoci, pri om sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté,
charakter; hodnota v cudzej mene a hodnota v slovenských korunách, výška úroku, splatnos , forma
zabezpe enia,
Suma istiny
Suma istiny
Úrok
v príslušnej mene
Dátum
v príslušnej mene za
Názov položky
Mena
p. a.
za bezprostredne
splatnosti
bežné ú tovné
v%
predchádzajúce
obdobie
ú tovné obdobie
a
b
c
d
e
f
Dlhodobé pôži ky

Krátkodobé pôži ky
Komer ní banka, a.s.

EUR

1M EURIBOR

31.10.2014

400 000

31.12.2014

298 654

+ 1,2 %

PPS Group a. s.

EUR

3%

Krátkodobé finan né
výpomoci

j)

významné položky asového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

k) významné položky derivátov,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
l)

majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi, pri om sa uvádza forma tohto zabezpe enia,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

m) majetok prenajatý formou finan ného prenájmu (u nájomcu)
1. celková suma dohodnutých platieb ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka v lenení na istinu
u nájomcu a finan ný náklad,
2. suma istiny u nájomcu a finan ného nákladu pod a doby splatnosti
2a) do jedného roka vrátane,
2b) od jedného roka do piatich rokov vrátane,
2c) viac ako pä rokov.
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
PPS NTS, s.r.o.
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H. Výnosy
a) suma tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb pod a jednotlivých typov výrobkov
a služieb ú tovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu,
výrobky

služby

tovar

Oblas odbytu

Bežné
ú tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

Bežné
ú tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

Bežné
ú tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Tuzemsko

3 600

0

Spolu

3 600

0

b) zmena stavu vnútroorganiza ných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na
konci predchádzajúceho ú tovného obdobia a stavom netto na konci bežného ú tovného obdobia, uvádzajú sa
dôvody vzniku tohto rozdielu pod a jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy
oce ovania, dary,
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov
d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej innosti,
e) opis a suma významných položiek finan ných výnosov a celková suma kurzových. ziskov; osobitne sa uvádza
hodnota kurzových ziskov ú tovaná ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka,
f)

suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného ú tovného obdobia a ich opis a suma položiek
mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich ú tovných období a ich opis

Názov položky

Bežné ú tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej innosti, z toho:

Finan né výnosy, z toho:
663 Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka
Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:
662 – Kreditné úroky

1

Mimoriadne výnosy, z toho:

PPS NTS, s.r.o.
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g)

istý obrat
Názov položky

Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

3 600

0

3 600

0

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnute nosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou
istý obrat celkom

l. Náklady
a) opis a suma významných položiek nákladov za spotrebované nákupy a služby,
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej innosti,
c) opis a suma významných položiek finan ných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza
suma kurzových strát ú tovaná ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka,
d) opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného ú tovného obdobia a položiek
mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich ú tovných období
e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej ú tovnej závierky auditorom alebo auditorskou
spolo nos ou, uis ovacie auditorské služby s výnimkou overenia individuálnej ú tovnej závierky, súvisiace
auditorské služby, da ové poradenstvo a ostatné neauditorské služby poskytnuté týmto auditorom alebo
aditorskou spolo nos ou

Názov položky

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

2 236

0

-411 409

0

3 666

0

3 276

0

-418 351

0

5 964

85

Náklady vo i audítorovi, audítorskej spolo nosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej ú tovnej závierky
iné uis ovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
da ové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti,
z toho:
504 – náklady na tovar
53 – dane a poplatky
55 – odpisy
Finan né náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka
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Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:
562 – úroky

4 720

25

568 – bankové poplatky

1 244

60

Mimoriadne náklady, z toho:

V roku 2013 bol zaú tovaný odpis záporného goodwillu vo výške : -418.351 EUR

J. Da z príjmov
a) suma odložených daní z príjmov ú tovaných v bežnom ú tovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúci
zo zmeny sadzby dane z príjmov,
b) suma odloženej da ovej poh adávky ú tovanej v bežnom ú tovnom období, týkajúcej sa umorenia da ovej
straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predchádzajúcich
ú tovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená da ová poh adávka
neú tovala,
c) suma odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odloženej da ovej
poh adávky v bežnom ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach,
d) suma neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov a
odpo ítate ných do asných rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová poh adávka,
e) odložená da z príjmov, ktorá sa vz ahuje k položkám ú tovaným priamo na ú ty vlastného imania bez
ú tovania na ú ty nákladov a výnosov,
f)

vz ah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom
hospodárenia pred zdanením, a to íselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z
príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,

g) zmena sadzby dane z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce ú tovné
obdobie

Bežné ú tovné obdobie
Názov položky

a

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická da
Da ovo neuznané náklady

Základ dane

Da

Da v %

Základ dane

Da

Da
v%

b

c

d

e

f

g

328 627

x

x

-85

x

x

x

75 584

23%

x

-358 587

-82 475

23%

19%

Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nezaú tovanej odloženej
da ovej poh adávky
Umorenie da ovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu

-29 960

Splatná da z príjmov

x

Odložená da z príjmov

x

Celková da z príjmov

x

0

23%

-85

23%

x

0

19%
19%

x
0

23%

x

0

19%

Pre odloženú da ú tovná jednotka nemá obsahovú nápl

PPS NTS, s.r.o.

Poznámky k ú tovnej závierke k 31.12.2013

Strana 14

K. Údaje na podsúvahových ú toch
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

L. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ru enia pod a jednotlivých druhov
ru enia a podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú
1. možná povinnos , ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, i nastane,
alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od ú tovnej
jednotky, alebo
2. existujúca povinnos , ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
2a – nie je prevdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov,
alebo
2b – výška tejto povinnosti sa nedá spo ahlivo oceni
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
b ) opis a hodnota podmienených pod a písmena a) vo i spriazneným osobám, ktorými sú
1. právnické osoby, ktoré sú vo vz ahu k ú tovnej jednotke dcérskou alebo materskou ú tovnou jednotkou,
alebo právnické osoby, ktoré sú spolo ne s ú tovnou jednotkou vo vz ahu k inej ú tovnej jednotke
dcérskymi ú tovnými jednotkami
2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v ú tovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný
podstatný vplyv ú tovnou jednotkou
3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v ú tovnej jednotke podstatný vplyv
4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu innosti ú tovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby
zodpovedné za riadenie a kontrolu innosti ú tovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke
osoby
5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v tre om a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv
a to aj sprostredkovane
6. osoby, ktoré vykonávajú v ú tovnej jednotke a sú asne v inej ú tovnej jednotke prostredníctvom lenov
štatutárnych orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvni ekonomické zámery oboch
ú tovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv
7. osoby, ktoré poskytli ú tovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvni ekonomické vz ahy
s ú tovnou jednotkou
8. osoby, s ktorými ú tovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky
závislá

Spriaznená osoba

Kód druhu
obchodu

a

b

PPS Personálne služby s.r.o.

08

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bezprostredne
Bežné ú tovné obdobie
predchádzajúce ú tovné
obdobie
c
D
500

500

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska ú tovná jednotka/
Materská ú tovná jednotka

Kód druhu
obchodu

Bežné ú tovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ú tovné
obdobie

a

b

c

D

PPS Group, a.s.

01

448 752

08

289 654
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Obchody so spriaznenými osobami boli realizované za ceny obvyklé na trhu
Kód druhu obchodu Druh obchodu:

Kód druhu obchodu

Druh obchodu:

01 kúpa

07 know –how

02 predaj

08 úver, pôži ka

03 poskytnutie služby

09 výpomoc

04 obchodné zastúpenie

10 záruka

05 licencia

11 iný obchod.

06 transfer

c ) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia závisí od toho, i nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od ú tovnej jednotky; takýmto majetkom sú napríklad práva zo servisných
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licen ných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len ak je
zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

M. Príjmy a výhody
ú tovnej jednotky

lenov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

a) výšky priznaných odmien za ú tovné obdobie pre lenov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov ú tovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcichz dôchodkových
programov pre bývalých lenov týchto orgánov, a to v lenení za jednotlivé orgány,
b) výšky jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpe ení poskytnutých pre lenov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky a to v lenení za jednotlivé orgány,
c) pôži ky poskytnuté lenom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky a to
1. celková suma poskytnutých pôži iek k poslednému d u ú tovného obdobia v lenení za jednotlivé orgány
2. celková suma splatených pôži iek k poslednému d u ú tovného obdobia v lenení za jednotlivé orgány
3. celková suma odpustených pôži iek k poslednému d u ú tovného obdobia v lenení za jednotlivé orgány
d) hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpe enia a pôži ky poskytnuté; pri
pôži kách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,
e) celková suma použitých finan ných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné ú ely lenmi štatutárnych
orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov ú tovnej jednotky, ktoré sa vyu továvajú
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl

N. Ekonomické vz ahy ú tovnej jednotky a spriaznených osôb
a) zoznam obchodov, ktoré sa uskuto nili medzi ú tovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to
1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transfery,
know - how, úver, pôži ka, výpomoc, záruka,
2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne
vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných ú tovnou jednotkou, informácia o
neukon ených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k
celkovému objemu obchodov realizovaných ú tovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných
obchodov medzi ú tovnou jednotkou a spriaznenými osobami,
b) zoznam obchodov ú tovnej jednotky dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou bez oh adu na to, i sa
obchody medzi nimi v bežnom ú tovnom období uskuto nili alebo neuskuto nili
Ú tovná jednotka nemá pre túto as obsahovú nápl
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O. Skuto nosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka do d a
zostavenia ú tovnej závierky
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finan ného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku
ktorému sa zostavuje ú tovná závierka do d a zostavenia ú tovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa ú tovná jednotka dozvedela medzi d om,
ku ktorému sa ú tovná závierka zostavuje a d om jej zostavenia,
c) zmena spolo níkov ú tovnej jednotky,
d) prijatie rozhodnutia o predaji ú tovnej jednotky alebo jej asti,
e) zmeny významných položiek dlhodobého finan ného majetku,
f)

za atie alebo ukon enie innosti asti ú tovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organiza nej zložky,
prevádzkarne,

g) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
h) zlú enie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy ú tovnej jednotky,
i)

mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie ú tovnej jednotky, napríklad živelná pohroma,

j)

získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre innos ú tovnej jednotky

D a 24.01.2014 bolo Katastrálnym odborom Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom vydané rozhodnutie o zriadení
záložného práva na všetky nehnute nosti uvedené v LV 8040 v prospech Komer ní babke a.s. Hodžovo námestie 1/A,
Bratislava I O: 47231564 ako ru enie za úver vo výške 400.000 EUR, ktorý banka poskytla spolo nosti PPS NTS, s.r.o. d a
14.11.2013.

P. Preh ad zmien vlastného imania
Tabu ka . 1
Bežné ú tovné obdobie
Položka vlastného imania

a

Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Poh adávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedelite ný fond)
z kapitálových vkladov
Oce ovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oce ovacie rozdiely
z kapitálových ú astín
Oce ovacie rozdiely
z precenenia pri zlú ení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

Stav na za iatku
ú tovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
ú tovného
obdobia

b

c

d

e

f

7 000

7 000

64

64

Nedelite ný fond
Štatutárne fondy a ostatné
PPS NTS, s.r.o.
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fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
ú tovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Vlastné imanie

-7 509
- 85

328 627

- 530

328 627

-85

-7 594

85

328 627

328 097

Tabu ka . 2
Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Poh adávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedelite ný fond)
z kapitálových vkladov
Oce ovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oce ovacie rozdiely
z kapitálových ú astín
Oce ovacie rozdiely
z precenenia pri zlú ení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedelite ný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
ú tovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Vlastné imanie

PPS NTS, s.r.o.

Stav na za iatku
ú tovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

7 000

Stav na konci
ú tovného
obdobia
f
7 000

0

64

64

-8 724

2 125

-7 509

85

-1 279

-85

85

0

-530

1 279

-445

0

Poznámky k ú tovnej závierke k 31.12.2013

Strana 18

R. Preh ad pe ažných tokov
Ú tovná jednotka nemá povinnos zostavova preh ad pe ažných tokov Cash - flow

Iné významné informácie týkajúce sa ú tovnej jednotky
O rozdelení výsledku hospodárenia – zisku za ú tovné obdobie roku 2013 vo výške 328 626,97 EUR rozhodne valné zhromaždenie.
Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
–
–

PPS NTS, s.r.o.

327 990,97 EUR - preú tovanie výsledku hospodárenia na ú et nerozdeleného zisku
636,00 EUR - preú tovanie do zákonného rezervného fondu
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