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A. Informácie o útovnej jednotke
ˇ ´ spolocenskou
ˇ
´ 13.01.2003,
Firma Vetro-plus,s.r.o. bola zalozena
zmluvou zo dna
ˇ
ˇ 08.04.2003 zapísana
´ v OR okresneho
´
´
ˇ
ˇ
dna
sudu
v Ziline,Odd.Sro,Vlozka
c.14138/L
a
ˇ ´
´
´
´
prevazujuci
predmet ˇ
cinnosti je velkoobchod
s ostatnymi
domacimi
potrebami

1. Informácie k prílohe . 3 asti A. písm. c) o pote zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepoítaný poet zamestnancov
Stav zamestnancov ku du, ku ktorému sa
zostavuje útovná závierka, z toho:
poet vedúcich zamestnancov

Bezprostredne predchádzajúce
útovné obdobie

Bežné útovné obdobie
6,00

6,00
6

6

1

1
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C. Informácie o konsolidovanom celku

E. Informácie o použitých útovných zásadách a útovných metódach
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F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
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2. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuka . 1

Bežné útovné obdobie
Dlhodobý
Aktivované
nehmotný majetok náklady
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného obdobia
Oprávky
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného obdobia
Opravné položky
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Stav na konci
útovného obdobia

b

Softvér
c

0,00

Ocenitené
Goodwill
práva
d

e

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

f

g

h

i

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tabuka . 2

Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Dlhodobý
Aktivované
nehmotný majetok náklady
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného obdobia
Oprávky
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného obdobia
Opravné položky
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na zaiatku
útovného obdobia
Stav na konci
útovného obdobia

b

Softvér
c

0,00

Ocenitené
Goodwill
práva
d

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

f

g

h

i

e

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

2821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné útovné
obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má útovná jednotka obmedzené právo
s ním naklada
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4. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuka . 1
Bežné útovné obdobie
Samostatné
PestovaZákladné
PoskytDlhodobý
hnutené teské
stádo
Ostatný Obstará- nuté predhmotný majetok Pozemky Stavby
veci a
celky
a ažné
DHM
vaný DHM davky na
súbory
trvalých
zvieratá
DHM
hnute- porastov
ných vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Prvotné ocenenie
Stav na zaiatku
útovného
1439,00
55406,00
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
1439,00
55406,00
obdobia
Oprávky
Stav na zaiatku
útovného
1153,00
55406,00
obdobia
240,00
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
1393,00
55406,00
obdobia
Opravné položky
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na zaiatku
útovného
0,00
286,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
obdobia
Stav na konci
útovného
46,00
obdobia

Spolu

j

56845,00

56845,00

56559,00
240,00

56799,00

286,00

46,00
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Tabuka . 2

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Oprávky
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Opravné položky
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Stav na konci
útovného
obdobia

b

Stavby

c

Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Samostatné
PestovaZákladné
Poskythnutené teské
stádo
Ostatný Obstará- nuté predveci a
celky
a ažné
DHM
vaný DHM davky na
súbory
trvalých
zvieratá
DHM
hnute- porastov
ných vecí
d
e
f
g
h
i

Spolu

1439,00

55406,00

56845,00

1439,00

55406,00

56845,00

1039,00

55406,00

56445,00

114,00

1153,00

114,00

55406,00

56559,00

400,00

0,00

j

286,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286,00
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5. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má útovná jednotka obmedzené právo
s ním naklada

Hodnota za bežné útovné obdobie

6. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. j) o dlhodobom finannom majetku
Tabuka . 1

Bežné útovné obdobie
Dlhodobý
finanný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Opravné položky
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Útovná hodnota
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Stav na konci
útovného
obdobia

Podiel. CP
Podielové a podiely Ostatné
v spolo. dlhodobé
CP
a podiely s podsCP
tatným a podiely
v DÚJ
vplyvom
b
c
d

0,00

0,00

0,00

Pôžiky
ÚJ
v kons.
celku
e

Pôžiky
Poskyts dobou ObstaráOstatný
nuté predsplatnosti
vaný
DFM
davky na
najviac
DFM
DFM
jeden rok
f

0,00

g

0,00

h

0,00

Spolu

i

0,00

j

0,00

0,00
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Tabuka . 2

Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Dlhodobý
finanný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Opravné položky
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
útovného
obdobia
Útovná hodnota
Stav na zaiatku
útovného
obdobia
Stav na konci
útovného
obdobia

Podiel. CP
Podielové a podiely Ostatné
v spolo. dlhodobé
CP
CP
a podiely s podstatným a podiely
v DÚJ
vplyvom
b
c
d

0,00

0,00

0,00

Pôžiky
ÚJ
v kons.
celku
e

Pôžiky
Poskyts dobou ObstaráOstatný
nuté predsplatnosti
vaný
DFM
davky na
najviac
DFM
DFM
jeden rok
f

0,00

g

0,00

h

0,00

Spolu

i

0,00

j

0,00

0,00

7. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. m) o dlhodobom finannom majetku
Dlhodobý finanný majetok
Dlhodobý finanný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý finanný majetok, pri ktorom má útovná jednotka obmedzené právo
s ním naklada

Hodnota za bežné útovné obdobie
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8. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finanného majetku
Bežné útovné obdobie
Hodnota
Výsledok
Podiel ÚJ
Obchodné meno a sídlo spolonosti,
vlastného
hospodárenia
Podiel ÚJ
na
Útovná
v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
imania ÚJ,
ÚJ, v ktorej má
na ZI v % hlasovacích
hodnota DFM
v ktorej má ÚJ ÚJ umiestnený
právach v %
umiestnený DFM
DFM
a
b
c
d
e
f
Dcérske útovné jednotky

Útovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovatené CP a podiely

Obstarávaný DFM na úely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finanný majetok spolu

x

x

x

x
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9. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti
Dlhové CP držané do
splatnosti
a
Do splatnosti viac ako pä rokov
Do splatnosti viac ako tri roky a
najviac ako pä 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

Druh CP

Stav na
zaiatku
útovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

b

c

d

e

Vyradenie
dlhového CP
z útovníctva
v útovnom
období
f

Stav na
konci
útovného
obdobia
g

x

10. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžikách

Dlhodobé pôžiky

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

Stav na zaiatku
útovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

b

c

d

Vyradenie
pôžiky
Stav na konci
z útovníctva v útovného
útovnom
obdobia
období
e
f
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11. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuka . 1
Bežné útovné obdobie
Stav OP
Zútovanie OP
Stav OP
Zútovanie OP
Zásoby
na zaiatku
Tvorba
z dôvodu vyradenia na konci
z dôvodu zániku
útovného
OP
majetku
útovného
opodstatnenosti
obdobia
z útovníctva
obdobia
a
b
c
d
e
f
Materiál
Nedokonená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnutenos na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

Tabuka . 2
Nehnutenos na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnutenosti na predaj za útovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnutenosti na predaj od zaiatku obstarávania

12. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby

Hodnota za bežné útovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
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13. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnutenosti urenej
na predaj
Tabuka . 1
Sumár od zaiatku
Za bezprostredne
Za bežné útovné
zákazkovej výroby až do
Názov položky
predchádzajúce útovné
obdobie
konca bežného
obdobie
útovného obdobia
a
b
c
d
Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuka . 2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné útovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výrobe
Úprava nárokov poda stupa dokonenia alebo
metódou nulového zisku
Suma prijatých preddavkov

b

Sumár od zaiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného
útovného obdobia
c

Suma zadržanej platby

Tabuka . 3

Názov položky

a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnutenosti urenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnutenosti urenej na predaj

Za bežné útovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

b

c

Sumár od zaiatku
zákazkovej výstavby
nehnutenosti urenej
na predaj až do konca
bežného útovného
obdobia
d

Hrubý zisk / hrubá strata
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Tabuka . 4
Hodnota zákazkovej výstavby nehnutenosti
urenej na predaj

Za bežné útovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výstavbe nehnutenosti urenej na
predaj
Úprava nárokov poda stupa dokonenia alebo
metódou nulového zisku

b

Sumár od zaiatku zákazkovej
výstavby nehnutenosti urenej
na predaj až do konca bežného
útovného obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

14. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohadávkam
Bežné útovné obdobie
Pohadávky

a

Stav OP
na zaiatku
útovného
obdobia
b

Pohadávky
z obchodného styku
Pohadávky voi dcérskej
útovnej jednotke
a materskej útovnej
jednotke
Ostatné pohadávky
v rámci kons. celku
Pohadávky voi
spoloníkom, lenom
a združeniu
Iné pohadávky
Pohadávky spolu

Tvorba
OP

Zútovanie OP
Zútovanie OP
z dôvodu zániku z dôvodu vyradenia
opodstatnenosti majetku z útovníctva

c

d

e

Stav OP
na konci
útovného
obdobia
f

16643,00

1361,00

15282,00

6639,00

16643,00

1361,00

15282,00

6639,00

15. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohadávok
Tabuka . 1
Názov položky
a
Dlhodobé pohadávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohadávky spolu
d

Pohadávky z obchodného styku
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Pohadávky voi dcérskej útovnej
jednotke a materskej útovnej jednotke
Ostatné pohadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohadávky voi spoloníkom, lenom
a združeniu
Iné pohadávky
Dlhodobé pohadávky spolu
Krátkodobé pohadávky
Pohadávky z obchodného styku
Pohadávky voi dcérskej útovnej
jednotke a materskej útovnej jednotke
Ostatné pohadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohadávky voi spoloníkom, lenom
a združeniu
Sociálne poistenie

985519,00

Daové pohadávky a dotácie
Iné pohadávky
Krátkodobé pohadávky spolu

Tabuka . 2
Pohadávky poda zostatkovej
doby splatnosti
a
Pohadávky po lehote splatnosti
Pohadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé pohadávky spolu
Pohadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až pä rokov
Pohadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako pä rokov
Dlhodobé pohadávky spolu

985519,00

Bežné útovné obdobie
b

Bezprostredne predchádzajúce
útovné obdobie
c

60395,00

52108,00

3102316,00

3177618,00

3162711,00

3229726,00
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16. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. t) a u) o pohadávkach zabezpeených záložným právom alebo inou formou
zabezpeenia
Bežné útovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu
Hodnota pohadávky
Pohadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpeenia
x
Hodnota pohadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

17. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. w) o krátkodobom finannom majetku
Tabuka . 1
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

Bežné útovné obdobie

Pokladnica, ceniny

2185,00

Bežné úty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky

2653,00
0,00

Vkladové úty v banke alebo pobo ke zahrani nej
termínované
Peniaze na ceste

0,00

Spolu

2185,00

2653,00

Tabuka . 2
Krátkodobý finanný majetok
a
Majetkové CP na obchodovanie

Stav na zaiatku
útovného obdobia
b

Bežné útovné obdobie
Prírastky
Úbytky
c

d

Stav na konci
útovného obdobia
e

Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovatené CP
Obstarávanie krátkodobého finanného
majetku
Krátkodobý finanný majetok spolu
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18. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finannému majetku
Zútovanie OP
Stav OP
Zútovanie OP
Stav OP
Tvorba
z dôvodu
na zaiatku
z dôvodu zániku
na konci
Krátkodobý finanný majetok
OP
vyradenia
útovného
opodstatnenosti
útovného
majetku
obdobia
obdobia
z útovníctva
a
b
c
d
e
f
Ostatné realizovatené CP
Obstarávanie krátkodobého
finanného majetku
Krátkodobý finanný majetok
spolu

19. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. y) o krátkodobom finannom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
a o krátkodobom finannom majetku, pri ktorom má útovná jednotka obmedzené právo s ním naklada
Hodnota za bežné útovné
obdobie

Názov položky
Krátkodobý finanný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Krátkodobý finanný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním naklada

20. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finanného majetku, ku du ku ktorému
sa zostavuje útovná závierka reálnou hodnotou
Krátkodobý finanný majetok
a
Majetkové CP na obchodovanie

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)
b

Vplyv ocenenia
na výsledok
hospodárenia bežného
útovného obdobia
c

Vplyv ocenenia
na vlastné imanie
d

Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovatené CP
Krátkodobý finanný majetok spolu
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Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. zb) o vlastných akciách

Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. zc) o významných položkách asového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky asového rozlíšenia

Bežné útovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie
0,00

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

2086,00

2942,00

Poistenie dopredu

1571,00

2204,00

179,00

738,00

Predpl.hovorov,lit.odb.

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

0,00

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

0,00
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21. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finanného prenájmu

Názov
položky

a

Bežné útovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce útovné
obdobie

Splatnos
od jedného roka
do jedného roka
viac ako pä
do piatich rokov
vrátane
rokov
vrátane
b
c
d

Splatnos
od jedného roka
do jedného
viac ako pä
do piatich rokov
roka vrátane
rokov
vrátane
e
f
g

Istina
Finanný výnos
Spolu

Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk

Poznámky Úč POD 3 - 01

ˇ
ˇ
DIC:2020108178
ICO:36410896

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

22. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení útovného zisku alebo o vysporiadaní útovnej
straty
Tabuka . 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce útovné
obdobie
Útovný zisk
Rozdelenie útovného zisku

234854,00

Bežné útovné 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

234854,00

Rozdelenie podielu na zisku spoloníkom, lenom
Iné
Spolu

234854,00
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Tabuka . 2
Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

Názov položky
Útovná strata
Vysporiadanie útovnej straty

Bežné útovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoloníkmi , lenmi
Prevod na úet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

23. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. b) o rezervách
Tabuka . 1
Bežné útovné obdobie
Názov položky
a

Stav na zaiatku
útovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
útovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

4385,00

4394,00

4385,00

4394,00

Audit

1300,00

700,00

1300,00

700,00

RD a SP

3085,00

3694,00

3085,00

3694,00
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Tabuka . 2
Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Názov položky
a

Stav na zaiatku
útovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
útovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

4204,00

4385,00

4204,00

4385,00

Audit

1300,00

1300,00

1300,00

1300,00

RD a SP

2904,00

3085,00

2904,00

3085,00
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24. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu

Bežné útovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

4150,00

12839,00

330646,00

389361,00

334796,00

402200,00

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

25. Informácie k prílohe . 3 asti F. písm. v) a asti G. písm. f) o odloženej daovej pohadávke alebo o odloženom
daovom záväzku
Názov položky

Bežné útovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
útovné obdobie

Doasné rozdiely medzi útovnou hodnotou
majetku a daovou základou, z toho:
odpoítatené
zdanitené
Doasné rozdiely medzi útovnou hodnotou
záväzkov a daovou základou, z toho:
odpoítatené
zdanitené
Možnos umorova daovú stratu v budúcnosti
Možnos previes nevyužité daové odpoty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daová pohadávka
Uplatnená daová pohadávka
Zaútovaná ako náklad
Zaútovaná do vlastného imania
Odložený daový záväzok
Zmena odloženého daového záväzku
Zaútovaná ako náklad
Zaútovaná do vlastného imania
Iné
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26. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné útovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

Zaiatoný stav sociálneho fondu

0,00

Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov

367,00

359,00

367,00

359,00

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

359,00

Konený zostatok sociálneho fondu

367,00

0,00

27. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného dlhopisu

Menovitá
hodnota

Poet

Emisný kurz

Úrok

Splatnos

28. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžikách a krátkodobých finanných výpomociach
Tabuka . 1

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

f

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

Krátkodobé bankové úvery
Kontokorent

EUR

Tabuka . 2

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
f

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
g

Dlhodobé pôžiky

Krátkodobé pôžiky

Krátkodobé finanné výpomoci
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Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. j) o významných položkách asového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky

Bežné útovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

47399,00

52957,00

Poplatky markety

47399,00

52956,00

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

29. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné útovné obdobie
Tabuka . 1
Útovná hodnota
Dohodnutá cena
Názov položky
podkladového
nástroja
pohadávky
záväzku
a
b
c
d
Deriváty urené na obchodovanie, z toho:

Strana 19

Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk

Poznámky Úč POD 3 - 01

ˇ
ˇ
DIC:2020108178
ICO:36410896

Zabezpeovacie deriváty, z toho:

Tabuka . 2
Bežné útovné obdobie
Názov položky

a
Deriváty urené na obchodovanie, z toho:

Bezprostredne predchádzajúce
útovné obdobie

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

Zabezpeovacie deriváty, z toho:
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30. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. l) o položkách zabezpeených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpeovaná položka

Bežné útovné
obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie
c

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neútujú na súvahových útoch
Oakávané budúce obchody dosia zmluvne nezabezpeené
Spolu

31. Informácie k prílohe . 3 asti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finanného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce útovné
obdobie
Splatnos
Splatnos
od jedného roka
od jedného roka
do jedného
viac ako pä
viac ako pä do jedného
do piatich rokov
do piatich rokov
rokov
roka vrátane
roka vrátane
rokov
vrátane
vrátane
b
c
d
e
f
g
Bežné útovné obdobie

Názov
položky

a
Istina
Finanný náklad
Spolu
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H. Informácie o výnosoch
Informácie k prílohe . 3 asti H. písm. a) o tržbách
Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb

Oblas odbytu

Bežné
útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

Bežné
útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

Bežné
útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

SR

Spolu

6930568,00

6434342,00

6930568,00

6434342,00

32. Informácie k prílohe . 3 asti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizaných zásob
Bežné
útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

Zmena stavu vnútroorganizaných
zásob

Konený
zostatok

Konený
zostatok

Zaiatoný
stav

Bežné útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

b

c

d

e

f

Manká a škody

x

x

x

Reprezentané

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné
Zmena stavu vnútroorganizaných zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

x

x

x

Názov položky

a
Nedokonená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
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Informácie k prílohe . 3 asti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej
innosti, finannej innosti a mimoriadnej innosti
Názov položky

Bežné útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej innosti, z toho:

Finanné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku du, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka
Ostatné významné položky finanných výnosov, z toho:

Výnosy, ktoré majú výnimoný rozsah alebo výskyt, z toho:

33. Informácie k prílohe . 3 asti H. písm. g) o istom obrate
Názov položky

Bežné útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar

10519,00

9665,00

6920023,00

6434342,00

26,00

7015,00

6930568,00

6451022,00

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnutenosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou innosou
istý obrat celkom
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I. Informácie o nákladoch
34. Informácie k prílohe . 3 asti I. o nákladoch voi audítorovi, audítorskej spolonosti
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné útovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

883025,00

848910,00

1400,00

1300,00

Náklady voi audítorovi, audítorskej spolonosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej útovnej závierky
iné uisovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:
´ a energie
Material
´ naklady
´
Osobne
Odpisy
´
Ost.naklady

127881,00
17065,00

18944,00

106181,00

101808,00

240,00

114,00

8971,00

7015,00

Finanné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku du, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka
Ostatné významné položky finanných nákladov, z toho:

6188,00

Náklady, ktoré majú výnimoný rozsah alebo výskyt, z toho:
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J. Informácie o daniach z príjmov
35. Informácie k prílohe . 3 asti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Bežné útovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
útovné obdobie

Suma odloženej daovej pohadávky útovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daového záväzku útovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daovej pohadávky týkajúca sa umorenia daovej straty,
nevyužitých daových odpotov a iných nárokov, ako aj doasných
rozdielov predchádzajúcich útovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich útovných obdobiach odložená daová
pohadávka neútovala
Suma odloženého daového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neútovania tej
asti odloženej daovej pohadávky v bežnom útovnom období, o ktorej
sa útovalo v predchádzajúcich útovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daovej straty, nevyužitých daových
odpotov a iných nárokov a odpoítatených doasných rozdielov, ku ktorým
nebola útovaná odložená daová pohadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzahuje na položky útované
priamo na úty vlastného imania bez útovania na úty nákladov a výnosov

36. Informácie k prílohe . 3 asti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce útovné
obdobie

Bežné útovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická da

Základ dane

Da

b

c

Da
v%
d

x

x

x

Základ dane

Da

e

f

Da
v%
g

x

x

x

Daovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
daovej pohadávky
Umorenie daovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
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Splatná da z príjmov

x

x

Odložená da z príjmov

x

x

Celková da z príjmov

x

x

K. Informácie o údajoch na podsúvahových útoch
Informácie k prílohe . 3 asti K. o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné útovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohadávky
Pohadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie k prílohe . 3 asti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuka . 1
Druh podmieneného záväzku

Bežné útovné obdobie
Hodnota voi spriazneným
Hodnota celkom
osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ruenia
Iné podmienené záväzky
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Tabuka . 2
Druh podmieneného záväzku

Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Hodnota voi spriazneným
Hodnota celkom
osobám

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

Informácie k prílohe . 3 asti L. písm. c) o podmienenom majetku
Druh podmieneného majetku

Bežné útovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
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M. Informácie o príjmoch a výhodách lenov štatutárneho orgánu, dozorného
orgánu a iného orgánu útovnej jednotky
Informácie k prílohe . 3 asti M. o výhodách lenov štatutárného orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Druh príjmu, výhody

a

Hodnota príjmu, výhody súasných
lenov orgánov
b
štatutárneho dozorného
iného

Hodnota príjmu, výhody bývalých
lenov orgánov
c
štatutárneho
dozorného
iného

as 1 - Bežné útovné obdobie
as 2 - Bezprostredne predchádzajúce
útovné obdobie

as 1 - Bežné útovné obdobie
as 2 - Bezprostredne predchádzajúce
útovné obdobie

Odmeny
Záruky
Iné zabezpeenie
Poskytnuté pôžiky

Splanené pôžiky

Odpustené pôžiky
Použité finanné
prostriedky
Iné plnenia na súkromné
úely
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N. Informácie o ekonomických vzahoch útovnej jednotky a spriaznených osôb
Informácie k prílohe . 3 asti N. o ekonomických vzahoch medzi útovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuka . 1
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Kód druhu
Bezprostredne
Spriaznená osoba
obchodu
Bežné útovné obdobie predchádzajúce útovné
obdobie
a
b
c
d
VETRO-PLUS,a.s. ˇ
CR

02

653018,00

680612,00

Tabuka . 2
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska útovná jednotka/Materská útovná Kód druhu
jednotka
obchodu
a

b

Bežné útovné obdobie
c

Bezprostredne
predchádzajúce útovné
obdobie
d
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O. Informácie o skutonostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka do da zostavenia útovnej závierky

P. Prehad zmien vlastného imania
37. Informácie k prílohe . 3 asti P. o zmenách vlastného imania
Tabuka . 1
Bežné útovné obdobie
Stav na zaiatku
Položka vlastného imania
útovného
Prírastky
Úbytky
Presuny
obdobia
a
b
c
d
e
6639,00
Základné imanie

Stav na konci
útovného
obdobia
f

Zmena základného imania
Pohadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedelitený fond)
z kapitálových vkladov
Oceovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceovacie rozdiely
z kapitálových úastín
Oceovacie rozdiely
z precenenia pri zlúení,
splynutí a rozdelení
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Zákonný rezervný fond
Nedelitený fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
útovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Úet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikatea

664,00

664,00

1539386,00

238696,00

1778082,00

238696,00

43372,00

282068,00

Tabuka . 2
Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Stav na zaiatku
Položka vlastného imania
útovného
obdobia
a
b
6639,00
Základné imanie

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
útovného
obdobia
f
6639,00

Zmena základného imania
Pohadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedelitený fond)
z kapitálových vkladov
Oceovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceovacie rozdiely
z kapitálových úastín
Oceovacie rozdiely
z precenenia pri zlúení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

664,00

664,00

Nedelitený fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
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Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
útovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Úet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikatea

1304532,00

234854,00

1539386,00

234854,00

3842,00

238696,00

S. Prehad peažných tokov pri použití priamej metódy
Informácie k prílohe . 3 asti S. o prehade peažných tokov pri použití priamej metódy
Oznaenie
položky

Obsah položky

A. 1.

Peažné toky z prevádzkovej innosti
Príjmy z predaja tovaru (+)

A. 2.

Výdavky na nákup tovaru (-)

A. 3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A. 4.

Príjmy z predaja služieb (+)

A. 5.

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

A. 6.

Výdavky na služby (-)

A. 7.

Výdavky na osobné náklady (-)

A. 8.
A. 9.
A. 10.
A. 11.

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da
z príjmov útovnej jednotky (-)
Príjmy z predaja cenných papierov urených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na nákup cenných papierov urených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo urené
na predaj alebo na obchodovanie (+)

A. 12.

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

A. 13.

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

Obsah položky

A. 14.

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

A. 15.

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

A. 16.

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

*
A. 17.
A. 18.
A. 19.
A. 20.

A. 21.
A. 22.
A. 23.
A.

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie

Peažné toky z prevádzkovej innosti okrem príjmov
a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach
prehadu peažných tokov (+/-), (súet A. 1. až A. 16.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do investiných
inností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú
do finanných inností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa zaleujú do investiných inností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa zaleujú do finanných inností (-)
Peažné toky z prevádzkovej innosti (+/-)
(súet A. 1. až A. 20.)
Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa zaleujú do investiných inností alebo do finanných inností
(-/+)
Príjmy výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
prevádzkovú innos (+)
Výdavky výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
prevádzkovú innos (-)
isté peažné toky z prevádzkovej innosti
(súet A. 1. až A. 23.)
Peažné toky z investinej innosti

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

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

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 6.

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

B. 7.

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

B. 8.

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

Obsah položky

B. 9.

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

B. 10.

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

B. 11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
prevádzkových inností (+)

B. 12.

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

B. 13.

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

B. 14.

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

B. 15.
B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.
B.

C. 1.
C. 1. 1.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak je ich možné
zaleni do investiných inností (-)
Príjmy výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
investinú innos (+)
Výdavky výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
investinú innos (-)
Ostatné príjmy vzahujúce sa na investinú innos (+)
Ostatné výdavky vzahujúce sa na investinú innos (-)
isté peažné toky z investinej innosti
(súet B. 1. až B. 19.)
Peažné toky z finannej innosti
Peažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní
(súet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

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

C. 1. 3.

Prijaté peažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoloníkmi (+)

C. 1. 5.
C. 1. 6.
C. 1. 7.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou
jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloníkom
alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)

C. 2. 1.

Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)
Peažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finannej innosti,
(súet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C. 1. 8.
C. 2.

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie
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Oznaenie
položky

C. 2. 3.

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

C. 2. 5.

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

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžiiek (-)

C. 2. 7.

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

C. 2. 8.

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

C. 2. 9.

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

C. 3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú
do prevádzkových inností (-)

C. 4.

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

C. 2. 4.

C. 5.

C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.
C.
D.
E.

F.

G.

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peažné toky z
investinej innosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peažné toky
z investinej innosti (+)
Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno zaleni
do finanných inností (-)
Príjmy výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
finannú innos (+)
Výdavky výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
finannú innos (-)
isté peažné toky z finannej innosti
(súet C. 1. až C. 9.)
isté zvýšenie alebo isté zníženie peažných prostriedkov
(+/-), (súet A + B + C)
Stav peažných prostriedkov a peažných
ekvivalentov na zaiatku útovného obdobia (+/-)
Stav peažných prostriedkov a peažných
ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohadnením
kurzových rozdielov vyíslených ku du, ku ktorému
sa zostavuje útovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyíslené k peažným prostriedkom
a peažným ekvivalentom ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)
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Oznaenie
položky

H.

Obsah položky

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie

Zostatok peažných prostriedkov a peažných
ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové
rozdiely vyíslené ku du, ku ktorému sa zostavuje útovná
závierka (+/-)
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T. Prehad peažných tokov pri použití nepriamej metódy
Informácie k prílohe . 3 asti T. o prehade peažných tokov pri použití nepriamej metódy
Oznaenie
položky

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

A. 1. 2.

Obsah položky

Peažné toky z prevádzkovej innosti
Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením daou
z príjmov (+/-)
Nepeažné operácie ovplyvujúce výsledok hospodárenia
z bežnej innosti pred zdanením daou z príjmov (+/-),
(súet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku útovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú innos, s výnimkou jeho
predaja (+)

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A. 1. 6.

Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov
(+/-)

A. 1. 7.

Dividendy a iné podiely na zisku útované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky útované do nákladov (+)

A. 1. 9.

Úroky útované do výnosov (-)

A. 2. 1.

Kurzový zisk vyíslený k peažným prostriedkom a peažným
ekvivalentom ku du, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka
(-)
Kurzová strata vyíslená k peažným prostriedkom a peažným
ekvivalentom ku du, ku ktorému sa zostavuje útovná
závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku,
ktorý sa považuje za peažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeažného charakteru, ktoré ovplyvujú
výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehadu peažných tokov
(+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na úely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoré sú súasou peažných prostriedkov a peažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti
(súet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
Zmena stavu pohadávok z prevádzkovej innosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finanného majetku, s výnimkou
majetku, ktorý je súasou peažných prostriedkov a peažných
ekvivalentov (-/+)

A.1. 10.

A. 1. 11.
A. 1. 12.

A. 1. 13.

A. 2.

A. 2. 4.

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie
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Oznaenie
položky

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

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

Obsah položky

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie

Peažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
astiach prehadu peažných tokov (+/-),
(súet Z/S + A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do investiných
inností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú
do finanných inností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa zaleujú do investiných inností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do finanných inností (-)
Peažné toky z prevádzkovej innosti (+/-),
(súet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa zaleujú do investiných inností alebo finanných
inností (-/+)
Príjmy výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
prevádzkovú innos (+)
Výdavky výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
prevádzkovú innos (-)
isté peažné toky z prevádzkovej innosti (+/-),
(súet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peažné toky z investinej innosti

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

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

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

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

B. 6.

B. 7.

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

B. 8.

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

B. 9.

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

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžiiek poskytnutých útovnou jednotkou
tretím osobám, s výnimkou pôžiiek poskytnutých útovnej
jednotke, ktorá je súasou konsolidovaného celku (+)
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Oznaenie
položky
B. 11.
B. 12.

Obsah položky
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
prevádzkových inností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa zaleujú do prevádzkových inností (+)

B. 13.

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

B. 14.

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

B. 15.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak je ju možné
zaleni do investiných inností (-)

B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.

Príjmy výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
investinú innos (+)
Výdavky výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
investinú innos (-)
Ostatné príjmy vzahujúce sa na investinú innos (+)

B.

Ostatné výdavky vzahujúce sa na investinú innos (-)
isté peažné toky z investinej innosti
(súet B. 1. až B. 19.)
Peažné toky z finannej innosti

C. 1.

Peažné toky vo vlastnom imaní (súet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

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

C. 1. 3.

Prijaté peažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoloníkmi (+)

C. 2. 1.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou
jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloníkmi
útovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou
(-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)
Peažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finannej innost,
(súet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

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

C. 2. 4.

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

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

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie
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Oznaenie
položky

Obsah položky

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžiiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžiiek (-)

C. 2. 7.

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

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.

Bezprostredne
Bežné útovné
predchádzajúce
obdobie
útovné obdobie

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finannej innosti útovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti prehadu
peažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finannej innosti
útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne
v inej asti prehadu peažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú
do prevádzkových inností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do prevádzkových inností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peažné toky z investinej innosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú urené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peažné toky z
investinej innosti (+)
Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno
zaleni do finanných inností (-)
Príjmy výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
finannú innos (+)
Výdavky výnimoného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na
finannú innos (-)
isté peažné toky z finannej innosti
(súet C. 1. až C. 9.)
isté zvýšenie alebo isté zníženie peažných
prostriedkov (+/-), (súet A + B + C)
Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov
na zaiatku útovného obdobia (+/-)
Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov
na konci útovného obdobia pred zohadnením kurzových
rozdielov vyíslených ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyíslené k peažným prostriedkom
a peažným ekvivalentom ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)
Zostatok peažných prostriedkov a peažných
ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyíslené ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)
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