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Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014
zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení
neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)
a) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:

MERKUR SPIELO SK s.r.o.

Sídlo:

Páričkova 18, 821 08 Bratislava

Dátum založenia:

19.09.2005

Dátum vzniku:

10.11.2005

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
Prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi, podnikateľské poradenstvo a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, nákup
tovaru na účely jeho predaja.
c) Informácie o počte zamestnancov
Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

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

86

75

79

71

počet vedúcich zamestnancov

13

13

Názov položky

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:
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka, zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31.decembra
2014 podľa slovenských právnych predpisov a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky:
Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená protokolom zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
MERKUR SPIELO SK s.r.o., ktoré sa konalo dňa 12.05.2014 v meste Espelkamp, Spolková republika Nemecko.
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C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:
a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky
skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
Konsolidujúca účtovná jednotka :
Casino Merkur Spielothek GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp
Nemecko
b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú
skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné
meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky
a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné
závierky:
Konsolidujúca účtovná jednotka :
Casino Merkur Spielothek GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp
Nemecko
Registrový súd :
Bad Oeynhausen č, HRB 11986
d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinností zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku
a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza:
bez náplne
1. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej
konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné
jednotky:
2. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek:
D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
d) výnosoch,
e) nákladoch,
f) daniach z príjmov,
g) údajoch na podsúvahových účtoch,
h) iných aktívach a iných pasívach,
i) spriaznených osobách,
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.
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E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:
a) Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého trvania činnosti (going concern).

b) ÚJ nemala v roku 2014 zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu
majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :
1.

Č.

Názov položky
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:

2.
3.
4.

Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.1.
12.2
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Dlhodobý finančný majetok:
Zásoby obstarané kúpou:
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Zásoby obstarané inak (darom):
ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:
Vlastné pohľadávky:
Kúpené pohľadávky:
Krátkodobý finančný majetok:
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Deriváty:
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o
kúpe prenajatej veci:
Majetok obstaraný v privatizácii:
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:

20.
21.

Spôsob oceňovania
Obstarávacia
cena
a náklady
súvisiace s jeho obstaraním
Bez náplne
Bez náplne
Obstarávacia
cena
a náklady
súvisiace s jeho obstaraním
Bez náplne
Reprodukčná obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Reprodukčná obstarávacia cena
Bez náplne
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Bez náplne
Menovitá hodnota

Komentár:
8. Zásoby obstarané kúpou:
a) materiál : spoločnosť neúčtuje o zásobách materiálu. Nakupovaný materiál účtuje priamo do spotreby na
účty 501AE - materiál, nakoľko sa nakupuje iba na základe vzniknutej potreby, t.j. účtovanie obstarania
materiálu sa vykonáva podľa spôsobu „B“ do spotreby. Jedná sa o : kancelársky materiál, hygienický
materiál, materiál na opravy, údržbu a prevádzku, drobný nákup za hotové, nákup odbornej literatúry,
novín a ostatných tlačív, hmotný majetok, ktorý nespĺňa limit ocenenia, osobné ochranné pomôcky
a predmety, pracovná obuv a pracovné odevy.
b) tovar :
tovar do baru sa nakupuje na základe vzniklej potreby a účtuje sa do spotreby na účet
504AE.
Tovar na ďalší predaj – stroje, náhradné diely pre odberateľov a tikety do strojov sa účtujú pri obstaraní
na účet 132.001 a k tovaru sa vedú skladové karty. Súčasťou ocenenia zásob sú aj vedľajšie náklady
obstarania.
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Pri uzatváraní účtovných kníh sa nespotrebovaný materiál (vrátane vratných obalov, zostatkov PHM
v nádržiach, náhradných dielov) a tovar do baru, ktoré sú zistené fyzickou inventarizáciou, preúčtujú na
účet 112.001 a 132.001.
V operatívnej evidencii sa vedie hmotný a nehmotný majetok, ktorý nespĺňa limit ocenenia, až do jeho vyradenia.
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pre účtovné odpisy:
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do
používania.
Od roku 2010 sa používa účtovný odpis pre výherné hracie automaty podľa dĺžky vydanej licencie, t.j. na 5 rokov,
účtovný odpis rekonštrukcie prenajatej nehnuteľnosti 10 rokov a účtovný odpis novonadobudnutej klimatizácie na
6 rokov, nakoľko sa predpokladá jej morálne a technické opotrebenie za uvedený čas.
Odpisová
skupina
1
2
3
4
Nehmotný

Doba
odpisovania
4 roky
6 rokov
12 rokov
20 rokov
do 5 rokov

Ročný
odpis
1/4
1/6
1/12
1/20

ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku. Kategóriu zrýchleného odpisovania
dlhodobého hmotného majetku nepoužíva.
ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej ceny (§
13/2 PU).
ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny (§
13/6 PU).
ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého
majetku (§ 21/3 PU).
ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku (§ 34/1
PU; § 35/2/h PU).
e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:

bez náplne

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov;
súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období
účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia:
bez náplne
F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:
a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
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Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Aktivované
náklady
na vývoj
B

Softvér
c
4629

ObstaOceniteľOstatný
Goodwill
rávaný
né práva
DNM
DNM
d

e

f

g

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

H

i
4629

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

4629

386
926

4629

386
926

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

1312

1312

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

4243
3317

4243
3317
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný Aktivované
ObstaOceniteľOstatný
majetok
náklady Softvér
Goodwill
rávaný
né práva
DNM
na vývoj
DNM
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

b

c

4629

d

e

f

g

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

h

i

4629

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

4629

386

4629

386

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

386

386

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

4243

4243
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a) Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
PestovaZákladné
Ob- Poskytnu
Dlhodobý
hnuteľné
teľské
stádo
Ostatný
staráté predhmotný majetok Pozemky Stavby
veci a
celky
Spolu
a ťažné
DHM
vaný davky na
súbory
trvalých
zvieratá
DHM
DHM
hnuteľ- porastov
ných vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav
2 223 194 3 384 866
6 854 625
1 246 565
na začiatku účt.
obdobia
Prírastky
Úbytky

215 748

854 904

603 793

1 674 445

0

37 673

1 261 796

1 299 469

Presuny
Stav na konci
účt. obdobia

0
2 438 942 4 202 097

588 562

7 229 601

Oprávky

Stav
na začiatku účt.
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účt. obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku účt.
obdobia

2 242 799

0

156 907

591 848

0

748 755

0

33 786

0

33 786

879 947

2 800 861

723 040

81 431

Prírastky
Úbytky

0

2 965 839

3 680 808

29 953

173 348

191 444

11 520

202 964

107 297

113 329

6 032

284 732

Presuny
Stav na konci
účt. obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

75 399

1 418 723

1 483 596

221 397

77 571

1 112 114

1 073 217

1 179 839

510 991

374 367

3 604 054

3 174 426
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku účt.
obdobia
Prírastky
Úbytky

Pozemky

b

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
PestovaPoskytZákladné
Obhnuteľné
teľské
nuté
stádo Ostatný staráStavby
veci a
celky
preda ťažné
DHM
vaný
súbory
trvalých
davky na
zvieratá
DHM
hnuteľ-ných porastov
DHM
vecí
c
d
e
f
g
h
i

Spolu

j
6 451 145

2 192 463

3 772 647

478 660

30 731

388 713

1 183 693

0

776 494

415 788

7 375

3 384 866

1 246 565

0

576 829

2 199 688

0

2 776 517

146 211

557 826

0

704 037

514 715

0

514 715

0

2 965 839

137 924

7 375

1 603 137
1 199 657

Presuny
Stav na konci
účt. obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku účt.
obdobia
Prírastky

2 223 194

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účt. obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku účt.
obdobia

723 040

2 242 799

87 576

11 135

39 213

18 818

134 135

0

0

29 953

173 348

284 732

1 528 057 1 561 825

439 447

3 923 519

1 418 723 1 112 114

1 073 217

3 604 054

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku účt.
obdobia
Stav na konci
účt. obdobia

6 854 625

6 145

81 431

152 953
6 145
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b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Predmet poistenia

Elektronické
zariadenia

hracie

Peniaze v hracích automatoch
a v uzamknutom trezore
Stavebné
úpravy
v prenajatých priestoroch
Vlastné hnuteľné veci a
zásoby
Výklady, sklenené plochy

Druh poistenia

Poistenie
elektroniky
Proti krádeži a
lúpeži
Proti všetkým
nebezpečenstvám
Proti všetkým
nebezpečenstvám
Proti všetkým
nebezpečenstvám

Výška poistného
krytia
2.659 tis. EUR

730 tis. EUR

Názov spoločnosti

QBE Insurance(Europe)
Limited
QBE Insurance(Europe)
Limited
QBE Insurance(Europe)
Limited
QBE Insurance(Europe)
Limited
QBE Insurance(Europe)
Limited

2.369 tis. EUR
981 tis. EUR
20 tis. EUR

c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
bez náplne
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Hodnota za bežné účtovné
obdobie
bez náplne

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Hodnota za bežné účtovné
obdobie
bez náplne

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva,
ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:
bez náplne
e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo
vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:
bez náplne
f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty:

bez náplne

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

bez náplne

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na: bez náplne
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1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období:
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:
i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa
jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej
jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno,
sídlo, výška vlastného imania a výsledku hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:
bez náplne
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na ZI
v %

A
Dcérske účtovné jednotky

b

Bežné účtovné obdobie
Hodnota
Podiel ÚJ
vlastného
Výsledok
na hlasovacích
imania ÚJ,
hospodárenia ÚJ,
právach
v ktorej má ÚJ
v ktorej má ÚJ
v%
umiestnený
umiestnený DFM
DFM
c
d
e

Účtovná
hodnota
DFM
f

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu

X

x

x

x

j) Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na
začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia:
bez náplne
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Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku:
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky s
Dlhodobý
CP a podiely Ostatné Pôžičky
dobou Ob- PoskytPodielové
finančný
v spoloč- dlhodobé
ÚJ
Ostatný splat- stará- nuté predCP a podiely
Spolu
majetok
nosti s podsCP
v kons. DFM
nosti
vaný davky na
v DÚJ
tatným
a podiely
celku
najviac DFM
DFM
vplyvom
jeden rok
a
b
c
d
e
f
g
h
I
j
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav
na konci
účtovného
obdobia
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky s
Dlhodobý
CP a podiely Ostatné Pôžičky
dobou Ob- PoskytPodielové
finančný
v spoloč- dlhodobé
ÚJ
Ostatný splat- stará- nuté predCP a podiely
Spolu
majetok
nosti s podsCP
v kons. DFM
nosti
vaný davky na
v DÚJ
tatným
a podiely
celku
najviac DFM
DFM
vplyvom
jeden rok
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav
na konci
účtovného
obdobia
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l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti
Dlhové CP
držané do splatnosti

Druh
CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

a
Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti viac ako tri
roky a najviac päť rokov
vrátane
Do splatnosti viac ako jeden
rok a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného
roka vrátane
Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

b

c

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

d

e

bez náplne
Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva
v účtovnom
období
f

Stav
na konci
účtovného
obdobia
g

X

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky
a
Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

b

c

d

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období
e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

4 000

3 003

997

4 000

3 003

997

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom
sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia:
bez náplne
m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
bez náplne
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Hodnota za bežné účtovné obdobie
bez náplne
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n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku
vlastného imania:
o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa
uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Stav OP
Tvorba
Zúčtovanie OP
z dôvodu
Zásoby
na začiatku
OP
z dôvodu zániku
vyradenia
účtovného
opodstatnenosti
majetku
obdobia
z účtovníctva
a
b
c
d
e
Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Zvieratá
Tovar

38 868

38 868

0

Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

38 868

38 868

0

Tabuľka č. 2
Nehnuteľnosť na predaj
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie

Hodnota
bez náplne

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania

bez náplne

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Hodnota za bežné účtovné
obdobie
bez náplne

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na:

bez náplne

1. Všeobecné údaje, pričom sa uvádza:
1a. Hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na
predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch:
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1b. Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
vykázaných v bežnom účtovnom období:
1c. Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti, určenej na
predaj:
1d. Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že
počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného
transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:
1da. Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa:
1db. Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov:
1dc. Pre nedokončenie dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi:
1dd. Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na
dokončenie nehnuteľnosti:
2. Údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka neboli dokončené:
Informácie k prílohe č.3 časť F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Tabuľka č.1
Sumár od začiatku
Za bezprostredne
Za bežné účtovné
zákazkovej výroby až
Názov položky
predchádzajúce
obdobie
do konca bežného
účtovné obdobie
účtovného obdobia
a
b
c
d
Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata
Tabuľka č.2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia
alebo metódou nulového zisku
Suma prijatých preddavkov

b

Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma zadržanej platby
Tabuľka č.3

Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca
bežného účtovného
obdobia
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Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

b
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c

d

Hrubý zisk / hrubá strata
Tabuľka č.4
Hodnota zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej
na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia
alebo metódou nulového zisku

b

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby
r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky
A
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ
a MÚJ
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

47 036

10 323

Iné pohľadávky

5 500

4 500

Pohľadávky spolu

52 536

14 823

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e
4 709

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
52 650

10 000
4 709

62 650

Komentár:
ÚJ tvorí účtovné opravné položky vo výške 20% k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360dní, 50 %
k pohľadávkam nad 720 dní po lehote splatnosti a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 1 080 dní po lehote
splatnosti. K pôžičke, kktorá bola poskytnutá a je po lehote splatnosti, tvorí opravnú položku vo výške 100%.
s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
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Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

98 207

98 207

98 207

98 207

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu

305 846
463

354 986

660 832
463

148 086

39 903

187 989

Iné pohľadávky

10 339

10 000

20 339

Krátkodobé pohľadávky spolu

589 346

280 277

869 623

Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy
zabezpečenia:
bez náplne
u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať:
bez náplne
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
bez náplne
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné
právo

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
záložného práva

x
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v) Odložená daňová pohľadávka, pričom sa uvedie opis jej vzniku:

bez náplne

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:

139 494

odpočítateľné

139 494

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)

22

Odložená daňová pohľadávka

30 689

Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné
Komentár:
ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani.
Odložená daňová pohľadávka vznikla z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou (2 963 548 EUR)
a daňovou zostatkovou cenou (3 103 042 EUR) odpisovaného majetku. ÚJ sa rozhodla o odloženej daňovej
pohľadávke neúčtovať, nakoľko je táto neistá.
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w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:
Informácie k prílohe č.3 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č.1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

719 640

791 368

522 233

617 542

1 560 000

1 560 000

40 589

0

2 842 462

2 970 316

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke
Banky
zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Finančná zábezpeka vo výške 1.560.000 EUR je vinkulovaná v prospech Ministerstva financií SR na dobu
neurčitú. Predmetná čiastka je vinkulovaná ako finančná zábezpeka za účelom prevádzkovania hazardných hier
prostredníctvom výherných automatov na území Slovenskej republiky. Táto vinkulácia môže byť zrušená iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií SR.
Tabuľka č. 2

bez náplne

Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

a

Bežné účtovné obdobie
Prírastky
Úbytky
c

d

Stav na konci
účtovného obdobia
e

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na
začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci
bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:
bez náplne
Informácia k prílohe č.3 časti
F. písm. x) o vývoji opravnej
položky ku krátkodobému
finančnému majetku
Krátkodobý finančný
majetok
a

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Zúčtovanie OP Zúčtovanie OP
z dôvodu
z dôvodu
Tvorba OP
zániku
vyradenia
opodstatnenosti
majetku z
účtovníctva
c

d

e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný
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majetok spolu
y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
bez náplne
Informácia k prílohe č.3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Názov položky

Hodnota za bežné účtovné obdobie
bez náplne

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou
hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
bez náplne

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

A

B

Vplyv ocenenia
na výsledok
hospodárenia
bežného účtovného
obdobia
c

Vplyv
ocenenia
na vlastné imanie
d

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
zb) Informácie o vlastných akciách:
1. dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
2. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá
hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto
vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
3. počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú
sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
4. počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe
k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.
zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:
Informácie k prílohe č.3 časti F písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky
do jedného
roka vrátane

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane

bez náplne

viac ako
päť rokov

do jedného
roka
vrátane

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane

viac ako
päť
rokov
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f

g

Istina
Finančný výnos
Spolu

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

868 842 EUR

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené
základné imanie:
331 940 EUR
2. Hodnota upísaného vlastného imania:
2. Hodnota upísaného vlastného imania:
Upísané vlastné imanie vo výške 331 940 EUR bolo v plnej výške splatené a to:
331 190 EUR
MERKUR CASINO GmbH Rakúsko
750 EUR
Casino MERKUR International GmbH Nemecko
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom
období:
Výsledok hospodárenia za rok 2013 – zisk po zdanení : 3.878,51 EUR bol rozdelený a preúčtovaný nasledovne :
3.878,51 EUR
na ťarchu účtu 431.001 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní :
v prospech účtu 428.001 – Účet nerozdeleného zisku
Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

3 878
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

3 878

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

3 878
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania;
uvádza sa aj súčet ziskov a strát:
bez náplne
5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní:
bez náplne
b) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba,
použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie
predpokladaný rok použitia rezerv:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Krátkodobé rezervy, z toho:

126 222

79 079

80 377

346

124 578

Nevyč.dovolenky a odvody

71 172

67 010

71 172

0

67 010

Audit, over.kons.balíka, DP

5 950

5 950

5 950

0

5 950

Dlhodobé rezervy, z toho:
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Súdne spory

20 070

0

0

0

20 070

Nezamestnávanie ZŤP
Ostatné: DPH, SOZA,
nájom...

1 902

1 954

1 902

0

1 954

27 128

4 165

1 353

346

29 594

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

a

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Krátkodobé rezervy, z toho:

94 558

84 723

52 303

756

126 222

Nevyč.dovolenky a odvody

44 450

71 172

44 450

0

71 172

Audit, over.kons.balíka, DP

5 950

5 950

5 894

56

5 950

Súdne spory

20 070

0

0

0

20 070

Nezamestnávanie ZŤP
Ostatné: DPH, SOZA,
nájom...

1 860

1 902

1 860

0

1 902

22 228

5 700

100

700

27 128

Názov položky

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:
Informácie
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

5 133 573

4 329 225

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

5 133 573

4 329 225

Krátkodobé záväzky spolu

1 016 026

1 071 480

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

1 016 026

1 071 480

47 783

32 585

Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

Záväzky po lehote splatnosti
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e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to
s uvedením formy zabezpečenia:
f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
7 355

Odpočítateľné
Zdaniteľné

7 355

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
Odpočítateľné
Zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)

22%

22%

0

1 618

Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku

-1 618

Zaúčtovaná ako náklad

-1 618

-2679

Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné
Komentár:
ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani.
Odložená daňová pohľadávka vznikla z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou (2 963 548 EUR)
a daňovou zostatkovou cenou (3 103 042 EUR) odpisovaného majetku.
ÚJ zúčtovala do nákladov (mínus) zostatkovú hodnotu odloženého daňového záväzku a o odloženej daňovej
pohľadávke sa rozhodla neúčtovať, nakoľko je táto neistá.
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g) Záväzky zo sociálneho fondu:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

5 585

988

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

5 209

4 597

Názov položky

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

4 597

Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

10 305

0

489

5 585

h) Vydané dlhopisy:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného
dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

bez náplne
Úrok

Splatnosť

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku,
splatnosť:
Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
bez náplne
Suma
Suma istiny
Suma istiny
istiny
v príslušnej
v príslušnej
Úrok
v eurách
mene za
Dátum
mene
Názov položky
Mena
p. a.
za bežné bezprostredne
splatnosti
za bežné
v%
účtovné
predchádzajúúčtovné
obdobie
ce účtovné
obdobie
obdobie
a
b
c
d
e
f
g
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery
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Tabuľka č. 2

Názov položky

a
Dlhodobé pôžičky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

b

c

d

e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

f

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostred-ne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
g

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - hodnota v eurách a forma zabezpečenia:

bez náplne
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j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
Bezprostredne
Opis položky časového rozlíšenia
Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce
účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé,
z toho:
12 208
13 903
UNIFIN : vstupný poplatok
0
974
COLLIN : oprávnenie k výkonu diela
12 208
12 929
Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:
187 021
140 206
Prenájom nebyt.priestorov :
77 102
73 541
Poistenie :
28 422
21 034
Ostatné :
81 497
45 631
Príjmy budúcich období dlhodobé,
z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:

0
0

0
0

k) Významné položky derivátov:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
bez náplne
Účtovná hodnota
Dohodnutá cena
Názov položky
podkladového nástroja
pohľadávky
záväzku
a
b
c
d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
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Tabuľka č. 2
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie
b
c

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie
d
e

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia:
Informácie k prílohe č.3 časti G písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

bez náplne
Reálna hodnota

Zabezpečovaná položka

Bežné účtovné
obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
c

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu
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m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:
Informácie k prílohe č.3 v časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

bez náplne

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
C

viac ako
päť rokov

viac ako
päť rokov

do jedného
roka vrátane

d

E

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f

Istina

0

0

0

0

Finančný náklad

0

0

0

0

Spolu

0

0

0

0

do jedného
roka
vrátane
b

a

g

H. Informácie o výnosoch:
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov
a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:
Tržba z prevádzkovania hracích automatov :
je rozdiel medzi vkladom (úhrada) peňažných prostriedkov hráčom na to, aby sa hráč mohol zúčastniť na
hazardnej hre a výhrou, t.j. výsledkom hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie peňažných
prostriedkov.
,
Tržby za tovar :
a) tržby za predaj tovaru v bare pobočiek a
b) predaj hracích automatov.
Prevádzka hracích
automatov

Bezprostredne
Bežné predchádzajúce
Oblasť účtovné
účtovné
odbytu obdobie
obdobie
a
b
c
Slovensko 9 889 609
8 764 255
Čechy
0
0
Nemecko
0
0
Španielsko
0
0
Spolu
9 889 609
8 764 255

Tržby za tovar

Tržby z predaja DHM

Ostatné výnosy z
hosp.činnosti

Bezprostredne
Bezprostredne
Bezprostredne
Bežné predchádzajúce Bežné predchádzajúce Bežné predchádzajúce
účtovné
účtovné
účtovné
účtovné
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie
obdobie
obdobie
obdobie
obdobie
d
e
f
g
f
g
92 741
214 790
- 34 360
202 011
3 654
101
0
0
2 856
600
0
0
28 000
0
71 479
0
104 687
0
0
0
685
0
0
0
120 741
214 790
40 659
202 611
108 341
101

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci
predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody
vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary:
Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

bez náplne
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Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

D

e

f

Manká a škody

x

x

X

Reprezentačné

x

x

X

Dary

x

x

X

Iné

x

x

X

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

X

Názov položky

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob

Výrobky
Zvieratá
Spolu

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov:

bez náplne

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
Ostatné výnosy z hospodárskej
obdobie
obdobie
činnosti :
Náhrada škody pri transporte :
Náhrada škody od poisťovne :
Inventarizačný rozdiel za vratné obaly :
preplatok SP 2006 :
Inventarizačný rozdiel-stravné lístky :

104 687
3 570
0
0
84

0
0
19
59
0

Ostatné :

30

24

Celkom :

108 341

101

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Finančné výnosy
Kurzový zisk
z toho kurzový zisk ku dňu zostavenia účt. závierky

Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie
2
0

2 259
0
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Výnosové úroky

108

266

Celkom :

110

2 525

f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia
a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich
účtovných období a ich opis:
bez náplne
g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods.1 písm. a) druhého bodu zákona o účtovníctve (pre účely testu povinnosti
auditu), pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka
vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť
účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napr. úrokové
výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku:
Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

0

0

Tržby z predaja služieb

9 889 609

8 764 255

120 741

214 790

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0

0

108 341

102

10 118 691

8 979 147

Názov položky

Tržby za tovar

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

I. Informácie o nákladoch:
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:
Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúce
obdobie
účtovné
Názov položky
obdobie
Náklady za poskytnuté
služby

4 056 693

3 432 935

Nájom nebytových
priestorov
Nájom strojov
Opravy a údržba

658 045
955 610
64 166

619 082
856 754
62 114

Náklady na reprezentáciu

50 712

42 724

Podiel mandátne zmluvy
Cestovné
Náklady na reklamu

2 144 299
9 096
174 765

1 699 275
7 011
145 975
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b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:
Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúce
obdobie
účtovné
Názov položky
obdobie
Ostatné významné
položky nákladov
z hosp. činnosti, z toho:

3 984 905

3 690 895

Osobné náklady, z toho :
Mzdové náklady

1 210 088
883 076

1 121 209
825 187

Náklady na sociálne
poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky

290 673
36 339
1 351 337

263 531
32 491
1 208 576

Odpisy a opravné položky
k DHM

839 317

851 232

Tvorba opravných položiek
na pohľadávky

10 114

10 288

Ostatné náklady na
hospod. činnosť

574 049

499 590

c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
Finančné náklady
obdobie
Kurzová strata

611

1 086

0

12

Nákladové úroky

275 078

266 115

Celkom :

275 689

267 213

z toho kurzová strata ku dňu zostavenia účt. závierky

d) Opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného
obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných
období:
bez náplne
e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:
Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

Bežné účtovné
obdobie
25 422

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
26 560
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náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
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9 840
0
0
1 200
14 382

9 488
0
0
1 336
15 736

J. Informácie o daniach z príjmov:
a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:
Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Názov položky
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad
alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad
alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej
daňovej
pohľadávky
týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných
nárokov,
ako
aj
dočasných
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

74

Suma 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
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových
odpočtov a iných
nárokov a odpočítateľných
dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená
daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky
účtované
priamo
na účty
vlastného
imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
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f,g) Informácie o daniach z príjmov:
Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Základ dane

Daň

Da
ň
v
%

%
d

e

f

g

X

x

83 515

x

x

62 126

22

x

19 208

23

23

Názov položky

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

Základ dane

Daň

b

c

282 392
x

teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

D
a
ň
v

359 949

274 262

642 341

357 777

Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

141 315 22

x

82 289

Odložená daň z príjmov

X

-1 618

x

-2 679

Celková daň z príjmov

x

141 315 22

x

82 289

23

K . Údaje na podsúvahových účtoch:
Tu sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o
pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu:
Majetok, ktorý má spoločnosť v prenájme k 31.12.2014 :
Od spoločnosti
UNIFIN, spol. s r.o.
UNIFIN, spol. s r.o.

Označenie výherných strojov
Magic Games II Next Generation
Games Palace III

Názov položky

Prenajatý majetok – UNIFIN, spol. s r.o.
Záväzky z leasingu
Iné položky

Počet kusov
8
19
Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie
162 000
0
0

192 000
0
0
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L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:
a) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí,
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku
a z najrôznejších foriem ručenia:
Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota voči
Hodnota celkom
spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

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

37 999

0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota voči
Hodnota celkom
spriazneným osobám
37 999

0

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám (spriaznené osoby sú - napr.
majetkovo prepojené osoby, personálne prepojené osoby, vedúci zamestnanci a ich blízke osoby, významní
veritelia, významní obchodní partneri):
bez náplne
c) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým je možný majetok, ktorý vznikol
z minulých udalostí a jeho existencia závisí od neistej udalosti v budúcnosti nezávisle na účtovnej jednotke –
napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva
z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie:
bez náplne

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:
a,b,c,d,e) Priznané odmeny (záruky, pôžičky – istina a úroky, iné plnenia) za účtovné obdobie v členení za jednotlivé
orgány (z dôvodu ochrany osobných údajov sa neuvádzajú mená konkrétnych fyzických osôb):
Štatutárny orgán:
Dozorný orgán:
Iný orgán:

bez náplne
bez náplne
bez náplne
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N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:
a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä – druh
obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:
Transakcie zahr. závislých osôb 2014
Predaj :
spoločnosť
Dosniha casinos S.L.Unipersonal, Španielsko
Dosniha casinos S.L.Unipersonal, Španielsko

685

predaj reklamného bicykla

500

transport reklamného bicykla

Merkur Gamimg GmbH

56 079

predaj výherných hracích automatov

adp Gauselmann

28 000

predaj výherných hracích automatov

adp Gauselmann

15 400

predaj výherných hracích automatov

adp Gauselmann

104 686

náhrada za škodu pri transporte hracích automatov

ce l k o m :

205 349

Obstaranie :
spoločnosť
BEIT Systemhaus GmbH

42 053

IT -služby

Merkur Gaming GmbH

22 280

náhradné diely, preprava

Merkur Casino a.s.

101 831

služby VLT, náhradné diely, úroky z úveru

Casino Merkur International GmbH

47 175

pracovné oblečenie, materiál, preprava

Casino Merkur Spielothek GmbH

77 064

nájom, materiál, reklamné predmety

Merkur Casino GmbH AT

268 921

úroky z úveru

559 324

O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:
bez náplne
b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka:
bez náplne
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky:

bez náplne

d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:

bez náplne

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku:

bez náplne

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky,
prevádzkarne:
bez náplne
g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere:

bez náplne

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky:

bez náplne

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma: bez náplne
j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky: bez náplne
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P. Prehľad zmien vlastného imania
Bežné účtovné obdobie:
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:

726 155

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:

142 687

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:

868 842

Dôvody zmien vlastného imania v členení:

x

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):
c) emisné ážio (účet 412):
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

142 687

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:
Dôvody zmien vlastného imania v členení:

722 275
3 880
726 155
x

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):
c) emisné ážio (účet 412):
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

3 880

k) vyplatené dividendy:
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l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):

R. Prehľad o peňažných tokoch: v prílohe
U. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby:

bez náplne

V. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci:

bez náplne

W. Informácie o službách vo verejnom záujme:

bez náplne
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