*) Vyznačuje sa X

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie
4

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

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
5

4

5

1

1

B. hlavná činnosť : lekáreň s individuálnou prípravou liečív sk.2 a 3.
d) údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných
jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa
aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia,
e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,
riadna účtovná závierka v súlade so zákonom o účtovníctve
C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie – viď ostatné kapitoly
E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o
a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti, áno
b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich
uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky, neaktuálne,
c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, neaktuálne,
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, neaktuálne,
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, neaktuálne,
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou,
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, neaktuálne,
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, neaktuálne,
7. dlhodobý finančný majetok, neaktuálne,
8. zásoby obstarané kúpou, - obstarávacou cenou,
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, - kalkuláciou vlastných nákladov,
10. zásoby obstarané iným spôsobom, neaktuálne,
11. zákazkovú výrobu, neaktuálne,
12. pohľadávky, nominálnou hodnotou,
13. krátkodobý finančný majetok, nominálnou hodnotou,
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14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy, nominálnou hodnotou
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, nominálnou hodnotou
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy, nominálnou hodnotou
17. deriváty, neaktuálne,
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, neaktuálne,
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
nominálnou hodnotou,
20. majetok obstaraný v privatizácii, neaktuálne,
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie – nominálnou
hodnotou,
d) tvorba odpisového plánu dlhodobého majetku: podľa upl. odpisov
- 5. odp. skupina - budovy 20 rokov
- 2. odp. skupina - stroje a zariadenie 6 rokov - neaktuálne
- 1. odp. skupina – počítače, osobné autá – 4 roky - rovnomerný
e) dotáciach poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.
Neaktuálne
f) oprave chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnej účtovnom období uvedením
sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účt. bdobia ,výnosy bežného účt.obdobia , nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov.

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o
a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné
obdobie, a to
prehľad o pohybe dlhodobého majetku:
- dlhodobý majetok v účtovníctve je ocenený obstarávacou cenou.
4.Informácia k časti F. písm.a) prílohy č. 3 o dlhodobom majetku
Tabuľka č. 1
Druh majetku
stav na zač. účt. prírastok +,
úbytok -,
stav na konci
obdobia
účt. obdobia
Softvér
0
0
Budovy
1060879
97648
1158527
Pozemky
171557
171557
Samos.hnut. veci 48677
48677
Pestovateľsk.celky
Základné stádo

Tabuľka č. 2 prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého
majetku : opravné položky k dlhodobému majetku neboli tvorené,
Pohyb oprávok:
Druh majetku
stav na zač. účt. prírastok +,
úbytok -,
stav na konci
obdobia
účt. obdobia
Softvér
0
budovy
170998
57871
228869
Pozemky
171557
171557
Samos.hnut. veci 48421
48677
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Pestovateľsk.celky
Základné stádo

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného
obdobia a na konci účtovného obdobia:
Druh majetku
stav na zač. účt. prírastok +,
úbytok -,
stav na konci
obdobia
účt. obdobia
Softvér
0
budovy
889881
97647
57871
929657
Pozemky
171557
171557
Samos.hnut. veci
0
Pestovateľsk.celky
Základné stádo

b) spôsobe a výške poistenia dlhodob.nehmotného majetku a dlhod.hmotného
majetku, - majetok – osobné autá a budovy sú poistené ,náklady na
poistenie činia 2981 eur.
c) na dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, je zriadené
záložné právo,
5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
neaktuálne
body d),e),f),g), neaktuálne
h) výskumná vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie, a to v členení
1.,2.,3., neaktuálne
6. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
neaktuálne
i) štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účt.obdobie a jeho umiestnení v členení
podľa jednotlivých položiek súvahy, atď.

7. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
neaktuálne
j)obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých
položiek súvahy na začiatku bežného obdobia, prírastky úbytky a presuny tohto majetku
v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného
obdobia,
neaktuálne
10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č.3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
neaktuálne
k) opravných položkách podľa zložiek finančného majetku v členení podľa položiek súvahy,
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l)zmenách v jednotlivých zložkách finančného majetku,
m) dlhodobom fin. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo,
n) ocenení dlh.finančného majetku ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
o) opravné položky k zásobám - neboli tvorené,

11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
neaktuálne
Tabuľka č. 2
neaktuálne
p) zásobách na ktoré je zriadené záložné právo,

12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné
právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
neaktuálne
q) zákazková výroba, neaktuálna,
13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - neaktuálna
r) opravné položky k pohľadávkam v bežnom období neboli tvorené.
14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
neaktuálne
Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Stav OP
Zúčtovanie OP
Stav OP
z
dôvodu
Pohľadávky
na začiatku Tvorba
z dôvodu
na konci
vyradenia
účtovného OP
zániku
účtovného
majetku
obdobia
opodstatnenosti
obdobia
z účtovníctva
a
b
c
d
e
F
Pohľadávky
615
z obchodného
615
styku
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke
a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné
pohľadávky
v rámci konsol.
celku
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Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky
spolu

615

615

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Po lehote
Názov položky
V lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
splatnosti
a
b
c
D
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného
83115
52893
136008
styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
0
Iné pohľadávky
13687
13687
Krátkodobé pohľadávky
96802
149695
spolu
Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie
doby splatnosti
predchádzajúce účtovné
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a
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

obdobie
C
38765

b
52893

62548
136008

101313

t) hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom,
16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených
záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - neaktuálne
v) odložená daňová pohľadávka, pričom sa uvedie opis jej vzniku,
17. Informácie k časti f. písm. w) prílohy č.3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica, ceniny

5758

7147

Bežné bankové účty

8411

11960

14169

19107

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Tabuľka č. 2

neaktuálna

zb) významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov :
Informácie k časti F. písm. z) prílohy č. 3 o významných položkách časového
rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé,
z toho:
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:
Poistné osobných áut

1573

1626

Telefon, software,predplatné

213

126

Príjmy budúcich období dlhodobé,
z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:

21. zc) platí pre lízingové spoločnosti,
G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o
a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:
22. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku
alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce
účtovné obdobie
Účtovný zisk
Bežné účtovné
Rozdelenie účtovného zisku
obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu
Tabuľka č. 2
Názov položky

Bezprostredne
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predchádzajúce
účtovné obdobie
65749
Bežné účtovné
obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

65749

65749

1. opis základného imania najmä počet akcií hodnota akcií, splatené základné imanie,
pre s.r.o. a družstvá platí: zapisované v obchodnom registri vo výške 46471 eur, a je
splatené v plnej výške,
nezapisované 0 tis.eur
2. hodnota upísaného vlastného imania,
3. rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom
období, zisk vo výške 6430 eur bol preúčtovaný na účet nerozdelený zisk min.,období.
5. prehľad a zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na
účet vlastného imania, /pozn. významné položky týkajúce sa min.obd. účtované v bežnom
období – opravy chýb v min.účt.období/ - neaktuálne
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní: neaktuálne
b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné obdobie:
23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Tabuľka č. 2 neaktuálne
c ) výška záväzkov:
24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

53384

15847

Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka vrátane

156890

68420

210274

84267

Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
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Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
d) štruktúr záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:
1. do jedného roka vrátane: 210274
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane:
3. viac ako päť rokov: 0
e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou
zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia, neaktuálne,
f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku :

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej
pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku - neaktuálne

g) záväzkoch zo sociálneho fondu:
26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce
účtovné obdobie
220
302

Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu
nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

i)bankové úvery:

194

206

194

206
288
220

414

dlhodobý bankový úver od SLSP za účelom kúpy budovy

28. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1 Tabuľka č. 1
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné obdobie

d

e

Dlhodobé bankové úvery
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Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f

SLSP

EUR

3,6

2018

415620

517524

Krátkodobé bankové úvery

j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív - neaktuálne
29. Informácie k prílohe č. 3 časti G.písm.k) o významných položkách derivátov za
bežné účtovné obdobie - neaktuálne
30. Informácie k prílohe č. 3. G písmeno k) o položkách zabezpečených derivátmi –
Neaktuálne,
m) majetku prenajatom vo forme finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:
31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou
finančného prenájmu - neaktuálne
32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
neaktuálne
c) výnosy - aktivácia nákladov , účty 621,622,623,624, neaktuálne
d) významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti v tis.eur:popis dosiahnutých
tržieb podľa výsledovky neaktuálne
e) významné položky finančných výnosov: neaktuálne
f) suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia
a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich
účtovných období a ich opis. – neaktuálne,
37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov
a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
neaktuálne
g) suma čistého obratu
33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
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Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

183057
592631

113540
570137

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

775688

683677

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:
a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:
- opravy a udržovania – 3100 eur, účtov.práce 4194 eur, právne - 1980
- telefon,poštovné 1341 eur,rekonstr.polikliniky8432
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
poistné 3734 eur
c) opis a suma významných položiek finančných nákladov
bankové poplatky 986 eur.
d) opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného
obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných
období. – neaktuálne,
e) opis a suma celkových položiek nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné poisťovacie služby, daňové
poradenstvo a iné súvisiace služby poskytnuté audítorom.
34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné poisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
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Bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Mimoriadne náklady, z toho:

J. V časti o daniach z príjmov sa uvádzajú informácie o
a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad
alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov, neaktuálne,
b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období :
popis vzniku
odložená daň v predchádzajúcom období účtovaná, v bežnom účtovnom období nebola
účtovaná odložená daňová pohľadávka z dočasných rozdielov,
c) sume 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, - neaktuálna,
40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov - neaktuálne
41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane
a
Výsledok
hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané
náklady
Výnosy nepodliehajúce
dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov
Celková daň z príjmov

b

Daň
c

Daň
v%
d

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Daň
Základ dane
Daň
v%
e
f
g

63233

-65740

164

17

-63397
0

-65723

x

x

K . V časti o údajoch na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných
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položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a
záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.
- predmety v prenájme:
- majetok prijatý do úschovy:
- odpísané pohľadávky:
/pozn. evidovať na podsúv.účte/
- záväzky z lízingu:
42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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
L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie:
a) opis a hodnota podmienených
záväzkov vyplývajúcich zo súdnych sporov,
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o
podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a pod.
43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch - neaktuálne
b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písm. a) voči spriazneným osobám,
c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý
vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho či, nastane
alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik
nezávisí od účtovnej jednotky,
44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku - neaktuálne
M. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
iných orgánov účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o :
a) o výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu,
dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie
vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre bývalých členov týchto
orgánov , a to v členení za jednotlivé orgány ,- neaktuálna
b) výške jednotlivých záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho
orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účt.jednotky , a to v členení za jednotlivé
orgány – neaktuálne
c) pôžičkách poskytnutých štatutárnemu orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účt.
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jednotky a to :
1. celková suma poskyt.pôžičiek ku dňu účt.závierky
2. celková suma splatených pôžičiek ku dňu ÚZ
3. celková suma odpustených pôžičiek ku dňu ÚZ
d) hlavných podmienkach , na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a
pôžičky sa uvádzajú aj úrokové sadzby
e) celkovej sume použitých fin.prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely
členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účt.jednotky, ktoré sa
vyúčtovávajú
N. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa
uvádzajú tieto informácie:
a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými
osobami,
a to:
1. druh obchodu napr. kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné
zastúpenie, licencie, transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc,
záruka,
2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu,
alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov
realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodov,
informácie o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami;
- predaj výrobkov 0 tis. eur , podiel na celkový tržbách za výrobky…0…..%
- služby 0 tis. eur, podiel na celkových tržbách za služby 0 %
- predaj tovaru 0 eur podiel na celkových tržbách za tovar 0,000 .%
b) o obchodoch podľa písm. a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane,
O. V časti o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky sa uvádzajú informácie o:
a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku,
b) dôvody zmeny výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
d) predaji spoločnosti alebo jej časti,
e) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky,
h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účt. jednotky,
i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účt. jednotky, napr.
živelná pohroma,
j) získaní alebo odobratí licencie,
nenastali žiadne také udalosti
P. V časti o prehľade zmien vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na
začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v
členení na
a) základné imanie zapísané do obchodného registra,46471 tis. eur
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra, 0 tis. eur
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e) rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov,pri vzniku účt. jedn.
f) ostatné kapitálové fondy,
m)ďalšie zmeny vlastného imania,
n) zmeny účtované na úcte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľ

37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav na
Položka vlastného
začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
a
b
c
d
e
Základné imanie
46471
Vlastné akcie
a vlastné obchodné
podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky
za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný
fond (nedeliteľný
fond)
z kapitálových
vkladov
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia majetk
u a záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z kapitálových
účastín
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný
7668
fond
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Stav na
konci
účtovného
obdobia
f
46471

7668

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
87203
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežné
63233
ho účtovného
obdobia
Vyplatené
dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej
osoby - podnikateľa

-65748

21455

63233

Tabuľka č. 2
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Vlastné akcie
a vlastné obchodné
podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky
za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný
fond (nedeliteľný
fond)
z kapitálových
vkladov

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na
začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
b
c
d
e
46471
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Stav na
konci
účtovného
obdobia
f
46471

Oceňovacie
rozdiely
z precenenia majetk
u a záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z kapitálových
účastín
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný
7668
fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
80773
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežné
ho účtovného
obdobia
Vyplatené
dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej
osoby - podnikateľa

7668

6430

87203

-65748

-65748
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