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Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena
zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu
účtovnej závierky:
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:

Poznámky k účtovnej závierke
Zostavenej ku dňu 31.12.2013
Podľa opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky
na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva číslo 4455/2003-92 opatrenie
MF SR zo dňa 31.3.2004, Finančný spravodajca 10/2003. Údaje sa uvádzajú v €.
Bežné obdobie ( BO )
Predchádzajúce obdobie ( PO )
A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
A. a)

HYTI, s.r.o.
Rakové 91/44, 010 01 Žilina - Trnové
15.2.2005
15.2.2005
36427551

Obchodné meno účtovnej jednotky :

Sídlo spoločnosti :
Dátum založenia :
Dátum zápisu do obchodného registra :
Identifikačné číslo :
A. b)

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

-

obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
spracovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
podnikateľské poradenstvo
reklamná a propagačná činnosť
skladovanie a uskladňovanie
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych
výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

Predmety činnosti sú platné od 11.06.2001 , zmeny – žiadne

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
*) Vyznačuje sa
Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov.
V roku 2013 Spoločnosť zamestnávala 2 pracovníkov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

2

2
2

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:

2

počet vedúcich zamestnancov

1

1

A. d)

Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom – žiadne.

A. e)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
X riadna

mimoriadna

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 7 odst.6 Zákona
NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. Účtovné obdobie od 1.januára 2013 do 31.12.2013.
Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky nebol.
A. f)

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie závierky :
Účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2012 schválilo valné zhromaždenie dňa 31.5.2013

B. INFORMÁCIA O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY - neudávame
C. ÚČASŤ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA KONSOLIDUJÚCEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
C. a)
C. b)
C. c)

Účtovná jednotka nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku.
Nevyplňuje
Nevyplňuje
Nevyplňuje

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ďalšie informácie o účtovnej jednotke sú rozpracované v samostatných častiach :
a) – rozpracované v časti E
e) – rozpracované v časti I
i) – rozpracované v časti M a N
b) – rozpracované v časti F
f) – rozpracované v časti J
j) – rozpracované v časti O
c) – rozpracované v časti G
g) – rozpracované v časti K
k) – rozpracované v časti P
d) – rozpracované v časti H
h) – rozpracované v časti L
l) – rozpracované v časti R
E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

E. a)

Účtovná jednotka bude nepretržite pracovať vo svojej činnosti :
X Áno
Nie
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

E. b)

Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v rámci platného zákona
o účtovníctve, s osobitosťami :
Druh zmeny zásady alebo metódy
Dôvod zmeny
Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

Zmena štruktúry položiek súvahy a výkazov Zmena zákona
ziskov a strát v stĺpci k 1.1.2007 .
Opatrenie č.MF/25812/2006-74 - §4 opatr.č.
4455/2003/92
E. c)

Bez vplyvu na výsledok hospodárenia
a vlastné imanie .

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov :

1. Nehmotný investičný majetok podnik v danom roku nakupoval a ocenil obstarávacou cenou.
V roku 2013 spoločnosť neobstarávala nehmotný investičný majetok.
2. Nehmotný investičný majetok podnik v danom roku netvoril vlastnou činnosťou .
3. Hmotný investičný majetok nakupovaný v bežnom roku podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení : cena
obstarania + náklady súvisiace s obstaraním ( len dopravné ) období .
V roku 2013 spoločnosť neobstarávala hmotný investičný majetok
4. Hmotný investičný majetok vytvorený v bežnom roku vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi
v zložení : priame náklady .
V roku 2013 neobstarával hmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
5. Podnik v bežnom roku nevlastnil žiadne cenné papiere a iné finančné investície .
6. Podnik v bežnom roku nakupoval zásoby - tovar.
Pri účtovaní zásob účtovná jednotka postupovala podľa postupov účtovania – spôsob A účtovania zásob .
Nakupované zásoby podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení : cena obstarania + náklady súvisiace
s obstaraním v zložení ( dopravné, poštovné , clo, poistné ) . Náklady súvisiace s obstaraním zásob sa pri prijme
na sklad rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby .
Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO ( prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá
cena na ocenenie úbytku zásob )
7. Podnik v bežnom roku vytváral zásoby vlastnou činnosťou, ktoré oceňoval vlastnými nákladmi podľa skutočnej
výšky nákladov v zložení priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiace s ich vytvorením.
V roku 2013 netvoril zásoby vlastnou činnosťou
8. Peňažné prostriedky , ceniny podnik oceňoval menovitou hodnotou.
9. Pohľadávky a záväzky podnik oceňoval menovitou hodnotou.
10. Podnik nenadobudol v danom roku žiadny darovaný majetok a pri inventarizácií nebol zistený žiadny nový
majetok, ktorý v predchádzajúcom období nebol v evidencii .
E. d)

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

1. Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri
stanovení účtovných odpisoch :
Odpisová skupina
Odpisová
V prvom roku
metóda
Odpisová skupina 1
rovnomerný
4
Odpisová skupina 2
rovnomerný
6
Odpisová skupina 3
rovnomerný
12
Odpisová skupina 4
rovnomerný
20
Dlhodobý drobný HM Do spotreby
Pri nákupe
(do 1700,- €)
(evidencia
na kartách
spoločnosti)

Software

4

koeficient

odpisový plán

2. Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal základ spôsob odpisovania
podľa daňových odpisov . Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa
rovnajú . Výška odpisov účtovných sa rovná daňovým.
V roku 2013 Spoločnosť neúčtuje o odpisoch,
3. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku bol stanovený interným predpisom tak, že za základ vzal
metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov . Daňové odpisy sa uskutočnili podľa zákona č. 595/2003
Z.z. zákon o daniach z príjmoch . Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy hmotného investičného
majetku sa rovnajú . Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do
konca roka . Výška odpisov účtovných sa rovná daňovým odpisom. DHM zaradený v r.2013 bol zaradený do
platných daňových odpisových skupín.
4. Na odpisový plán nevplývali iné rozhodnutia .
E. e)

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku.
Spoločnosti v roku 2013 neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
F. a)

Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Spoločnosť neúčtuje
Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Pesto
Samostatn vateľ
Poskytn
é hnuteľné ské Základné
Dlhodobý
Obstauté
veci
celky stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
rávaný preddav Spolu
a súbory
a ťažné
DHM
DHM
ky
hnuteľnýc trvalý zvieratá
na DHM
h vecí
ch
poras
tov
a
b
c
d
e
F
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
73386
88095
15000 161481
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
73386
88095
161481
účtovného

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

19211

68704

3669

7780

87915
11449

22880

76484

99364

54175

19391

15000

88566

50506

11611

15000

77117

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
PestoPoskytn
hnuteľné
Základné
Dlhodobý
vateľské
Obstauté
veci
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
celky
rávaný preddav Spolu
a súbory
a ťažné DHM
trvalých
DHM
ky
hnuteľných
zvieratá
porastov
na DHM
vecí
a
b
c
d
e
F
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
73386
70678
10000 154064
obdobia
Prírastky
17477
5000
22417
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
73386
88095
15000 176481
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
15542
54600
70142
obdobia
Prírastky
3669
14104
17773
Úbytky

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

68704

87915

73386

70678

10000 154064

73386

88095

15000

176481

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Hmotný majetok je poistený v celkovej výške 901,-€
F. c)

Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku.
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať s dlhodobým nehmotným
majetkom.
Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať s dlhodobým hmotným
majetkom.

F. d)

Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke .
Spoločnosť neúčtuje.

F. e)

Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do
katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva – žiadny.

F. f)

Charakteristika Goodwilu – žiadny.

F. g)

Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku – na tomto
účte nebolo účtované.

F. h)

Prehľad o výskumnej vývojovej činnosti v bežnom období.
Spoločnosť neúčtuje.

F. i)

Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe,
spoločnosti a podstatným vplyvom) – žiadne.

Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku.
Spoločnosť neúčtuje.

F. j)

Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy.

Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku.
Spoločnosť neúčtuje.
F. k)

Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek v súvahe – žiadny.

F. l)

Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – žiadne.

Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti.
Spoločnosť neúčtovala.
Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Spoločnosť neúčtuje.
F. m)

Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať s dlhodobým finančným majetkom.

F. n)

Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky .Spoločnosť neúčtuje.

F. o)

Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám.
Spoločnosť neúčtuje.
Spoločnosť neplánuje predaj nehnuteľnosti

F. p)

Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať.

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 .

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať so zásobami.

F.q1) Prehľad o zákazkovej výrobe - UJ nemá zákazkovú výrobu
Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej
na predaj.
Spoločnosť neúčtuje.
F. r)

Opravné položky k pohľadávkam
Opravné položky o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam . Spoločnosť neúčtuje.
F. s)

Pohľadávky o vekovej štruktúre pohľadávok

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
a
b
c
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
Pohľadávky z obchodného styku

30 398

Pohľadávky spolu
D

20 697

30 398

20 697

5 549
35 947

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
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

5 549
35 947

Tabuľka č. 2 .
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
C

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

20 697

136 600

Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov

30 398

136 600

Dlhodobé pohľadávky spolu
F. t)

Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia.

F. u)

Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi
nakladať.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať s dlhodobým finančným majetkom.
Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať s dlhodobým finančným majetkom.

F. v)

Odložená daňová pohľadávka

Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom
daňovom záväzku.
Spoločnosť neúčtuje.
F.w)

Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky ku krátkodobému finančnému
majetku
Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce účtovné
obdobie
Pokladnica, ceniny
5 614
945
Bežné bankové účty

29 538

11 284

35 152

12 228

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Tabuľka č. 2 Spoločnosť neúčtuje.

F.x) Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku
Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku.
Spoločnosť o opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku neúčtuje.

F. y)

Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené
právo s ním nakladať - žiadny.

Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať s krátkodobým finančným majetkom.
F. za) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou.
Spoločnosť oceňuje finančný majetok menovitou hodnotou.

F.zc)

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Prenajímateľ uvádza: - Spoločnosť nie je prenajímateľ.

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.
Spoločnosť neprenajíma formou finančného prenájmu.

G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
G. a 1,2,4,6,)

Údaje o vlastnom imaní
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text
BO
6 639
6 639
6 639
Spoločnosť neeviduje základné imanie nezapísané v Obchodnom registri.
Základné imanie celkom
Hodnota upísaného vlastného imania
Hodnota splateného základného imania

G. a
3)

v€
PO
6 639
6 639
6 639
-

Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka.
V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného obdobia
nasledovným spôsobom.
Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej

straty
Tabuľka č. 1. Spoločnosť v roku 2012 ne vykázala účtovný zisk
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné 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

Účtovná strata

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
26 669

Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Názov položky

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov

26 669

Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

26 669

G.a5 ) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
imania
Spoločnosť neúčtovala.
G.
b)

Tvorba a čerpanie rezerv b bežnom roku s označením:
zákonná rezerva – Z, ostatná rezerva (účtovná) – Ú
Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o zákonných rezervách.

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného

obdobia
a

obdobia

b

c

d

e

F

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

758

985

758

985

Tabuľka č. 2 Spoločnosť neúčtovala.
Názov položky
a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
Stav na konci
účtovného
Tvorba
Použitie Zrušenie
účtovného
obdobia
obdobia
b
c
d
e
F

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na nevyčerpanú
dovolenku a odvody
enegie

G. c)

5 588

758

5 588

758

1 024

758

1 024

758

4 564

Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

G. d) Štruktúra významných záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Pohľa
Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu

115 341

38485

48 034

238781

169 692

277266

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

0

0

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo, taktiež obmedzené právo nakladať so záväzkami.
G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku
Spoločnosť neúčtuje.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu
Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu. Spoločnosť netvorí.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

393

342

52

52

52

52

445

393

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu
G. h)

Vydané dlhopisy

Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch.
Spoločnosť neúčtuje.

G. i)

Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Spoločnosť neúčtuje
Tabuľka č. 2
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Dátum
splatnosti
d

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie
e

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f

Krátkodobé finančné výpomoci
Krátkodobá pôžička od spoločníka

G. j)

€

31.10.2014

115351

97141

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Spoločnosť neúčtuje.
G. k)

Významné položky derivátov

Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1 Spoločnosť neúčtuje
Tabuľka č. 2 Spoločnosť neúčtuje.
Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi. Spoločnosť neúčtuje.
G.m)

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Nájomca uvádza:

Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

a

do jedného
roka
vrátane
b

Splatnosť
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane
c

Splatnosť
viac ako
päť rokov

do jedného
roka
vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako
päť rokov

d

e

f

g

Istina
Finančný náklad
Spolu

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH
H. b)

Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá

6 458

31 983

-25 525

-4 160

Spolu

6 458

31 983

-25 525

-4 160

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

x

x

x

-25 525

-4 160

H. c)

Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

H. d)

Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

H. e)

Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

H. f)

Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období

Spoločnosť neúčtovala.

Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

448 582

483 748

448 582

483 748

Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

I.

INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH

Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch- nepredkladáme
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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 uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

J. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O DANIACH Z PRÍJMOV
J. a-e ,g ) Odložená daň
Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov. Spoločnosť neúčtuje.
J. f)

Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Základ dane

Daň

Da
ň
v
%

b

c

d

Názov položky

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

1 084

x

Základ dane

Daň

e

f

x

x

g
x

x

x

27

Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty

-26 669

D
a
ň
v
%

391
1 111

Spolu

23

-26 278

19

Splatná daň z príjmov

x

23

x

19

Odložená daň z príjmov

X

22

x

19

Celková daň z príjmov

x

23

x

19

L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
L. a)

Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe.

Uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia a informácie
o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby
Tabuľka č. 1 Spoločnosť neeviduje záväzky zo súdnych rozhodnutí.
Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 2 Spoločnosť neevidovala záväzky zo súdnych rozhodnutí.
L. b)

Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe

Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku.
Spoločnosť neúčtuje(neeviduje)

M. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O PRÍJMOCH ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
M. a – c )

Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov.
Príjmy a výhody členovi štatutárneho orgánu neboli poskytnuté žiadne.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31.decembri 2013 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré
sú predmetom účtovníctva.
P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA
P. a-n ) Zmeny zložiek vlastného imania
P. i )

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend
Je uvedené v časti G.a.3

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

Stav na konci
účtovného
obdobia

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

b

c

d

e

f

6639

6639

331

332

664

15 868

928

16 795

1260

-26 669

-25 409

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

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

6 639

6 639

664

664

16 795

-26 669

-26 669

1 084

9 874

-26 669

1 084

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA
PEŇAŽNÝCH TOKOV V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI - NEPOUŽÍVA
T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA
PEŇAŽNÝCH TOKOV V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie

Obsah položky

Bežné

Bezprostredne

položky

účtovné
obdobie

A. 1. 3.

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

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5.

A. 1. 7.

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

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

A. 2. 1.

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

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

Z/S
A. 1.
A. 1. 1.
A. 1. 2.

A. 1. 6.

A.1. 10.
A. 1. 11.
A. 1. 12.
A. 1. 13.

A. 2.

A. 2. 4.

predchádzajúce
účtovné
obdobie

1 084

-26 669

10 511

7 181

11 449

17 773

-936

-5 760

-2

-2

-4 830

11 326

20 353

96 269

-50 321

-108 573

71 368

23 630

-694

22 921

865

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

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

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností
(-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

2

2

22 923

867
-423

22 923

444

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

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

B. 3.

B. 4.
B. 5.
B. 6.

B. 7.
B. 8.

B. 9.

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

-5 000

B. 13.
B. 14.
B. 15.
B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné
začleniť do investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1.

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

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

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

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.
C. 1. 6.
C. 1. 7.
C.1. 8.
C. 2.
C. 2. 1.
C. 2. 2.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných
akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením
vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 5.

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

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

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

C. 2. 3.

C. 2. 4.

-5 000

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.
C. 4.
C. 5.
C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.
C.
D.
E.
F.

G.

H.

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

22 923

-4 556

12 228

34 202

35 151

29 646

35 151

29 646

