Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO: 31699855

DIČ: 2020516135

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti
Obchodné meno: ZASTROVA,a. s.
Sídlo: SNP 86, 06101 Spišská Stará Ves
založená dňa: 1.12.1994
zapísaná do obchodného registra dňa : 1.12.1994 . Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel Sa., vložka číslo
10019/P
b) Hlavné činnosti spoločnosti
 Vývoj, výroba, montáž, oprava a predaj koľajových a cestných vozidiel, ich dielov a podzostáv
 Výroba, montáž a opravy koľajových vozidiel a ich podzostáv zváraním
 Vývoj, výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, označenie a predaj tlakových nádob pre dopravné zariadenia
 Výroba, rekonštrukcia, oprava a údržba, označovanie tlakových zariadení
 Vývoj, výroba a predaj prepravných prostriedkov
 Vývoj, výroba, rekonštrukcie, opravy a predaj vzduchotechnických zariadení
 Výroba kovových výrobkov
 Zámočníctvo
 Kovoobrábanie
 Stavba strojov
 Stolárstvo, vývoj, výroba a opravy a predaj drevnej hmoty, drevených stavieb a výrobkov z dreva
 Výroba, inštalácia, opravy elektrických zariadení
 Práce so žeriavom, bagrom – zemné práce a prekládka nákladov
 Autoopravárenská činnosť
 Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach
 Pohostinská činnosť
 Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živnosti
 Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živnosti
 Cestná nákladná doprava
 Vývoj, výroba, rekonštrukcia, opravy a predaj oceľových a stavebných konštrukcii

c) Priemerný počet zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

180

164

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

177

164

3

2

Počet vedúcich zamestnancov
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d) Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzeným ručiteľom v žiadnej spoločnosti
Obchodné meno

Sídlo

Ostatné významné údaje

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie 1. 1.2014 – 31.12.2014
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 2.9.2014
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C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku

áno – nie

a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky
skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou
jednotkou
Obchodné meno:
Sídlo:
b) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu
účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.
Obchodné meno:
Sídlo:
c) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky
Obchodné meno:
Sídlo:
Adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sú uložené konsolidované účtovné závierky:
d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a
konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona
Obchodné meno:
Sídlo MÚJ:
2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona
Obchodné meno:
Sídla DÚJ:

D. 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.
sú spísané na ďalších stranách v bodoch E až T.
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E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti áno – nie
b) Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód
Zmena

Dôvod zmeny
novelizácia právnych predpisov

Vplyv zmeny na hodnotu majetku,
záväzkov, vlastného imania a HV
bez vplyvu

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
 obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním .(clo, preprava, montáž, poistné a pod.).
 obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou (vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena)
 obstaraný iným spôsobom je oceňovaný
reprodukčnou obstarávacou cenou
inak:
2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
 obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním .(clo, preprava, montáž, poistné a pod.).
 obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou (vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena)
 obstaraný iným spôsobom je oceňovaný
reprodukčnou obstarávacou cenou
inak:
3. ZÁSOBY
 obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (preprava, provízia, clo a pod.)
 obstarané vlastnou činnosťou sú oceňované
vlastnými nákladmi
- priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu alebo inú činnosť
- aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo inú činnosť
 úbytok zásob bol oceňovaný
- váženým aritmetickým priemerom
- metódou FIFO
4. POHĽADÁVKY
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.
5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ
Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.
7. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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8. ZÁVÄZKY
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa
pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.
9. DERIVÁTY
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
10. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMI
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
11. CUDZIA MENA
Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom ECB alebo NBS ku dňu, ktorý
predchádza deň uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú
sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Účtovná jednotka odpisuje DHM s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.
Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi
Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 5 rokov.
Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Druh majetku
Stavby
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhod, hmot. majetok

Predpokladaná doba
používania
40
8-12
4-6
rôzná

Metóda odpisovania
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
Jednorazový odpis

Ročná odpisová sadzba
5
8,3 – 12,5
16 - 30
100

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku
Zložka majetku

Ocenenie

Výška dotácie

f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej 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 účtovanej v
bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.
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F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý nehmotný
majetok
a

Bežné účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

9868

Prírastky

4990

Úbytky

10483

20351
4990

3983

3983

14858

6500

21358

Stav na začiatku
účtovného obdobia

9868

5869

15737

Prírastky

936

552

1488

3983

3983

2458

13242

4614

4614

4062

8116

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky

Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky

10804

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

4054
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

a

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

9868

10483

20351

9868

10483

20351

9868

5317

15285

552

552

5869

15737

5166

5166

4614

4614

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

9868

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

Informácie k 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
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Informácie k časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

a

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

b

c

d

116238

4689527

4842781

Pestovateľ
ské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstaráva
ný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na
DHM

Spolu

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

175174

9834203

1581466

1581466
84027

Úbytky

24771

33979

21294

Presuny

494934

775943

-1270877

5159690

5584745

464469

Stav na začiatku
účtovného obdobia

1941215

3006303

4953387

Prírastky

232426

531451

764429

24771

33979

62733

2148870

3503775

5655083

116238

2748312

1836478

175174

4876202

116238

3010820

2080970

464469

5672497

Stav na konci
účtovného obdobia

116238

11331642

Oprávky

Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

a

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

b

c

d

116238

3924310

3378675

765217

1492527

Pestovateľ
ské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstaráva
ný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na
DHM

Spolu

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky

214229

7633452
2257744

28421

39055

67476

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

116238

4689527

4842781

175174

9823720

Stav na začiatku
účtovného obdobia

1750499

2716200

4466699

Prírastky

190716

335938

526654

45835

45835

1941215

3006303

4947518

116238

2173811

6624745

214229

116238

2748312

1836478

175174

Oprávky

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

3166753
4876202

Informácie k 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
1248369,92

Na základe zmluvy o úvere č. 103/AUOC/11 zo dňa 19.4.2011 bolo zriadené záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. na:
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Hnuteľné veci vo vlastníctve záložcu, nachádzajúce sa v Spišskej Starej Vsi, ul. SNP 86, - plazmový CNC rezací stroj SPL 6001.20P, inventárne číslo:
601679 ,- vodorovná vyvrtávačka, inventárne číslo: 601703 ,- mostový dvojnosníkový žeriav SWF 5t, inventárne číslo: 601801, prípravok na výrobu
dien 396, inventárne číslo: 601644 ,- nástroj VZJ priem. 276, inventárne číslo: 601818 , dvojnosníkový mostový žeriav JMŽB 2t, inventárne číslo:
601803, ohýbačka trubiek XOTL 60s s príslušenstvom, inventárne číslo: 601805 , zakružovacia hlava pr. 276, inventárne číslo: 601819,- nástroj
stĺpikový "T" spodný, inventárne číslo 601814,- poloautomat zvárací uniMiG 600 Sp, inventárne číslo 601816,- poloautomat zvárací uniMiG 600 Sp,
inventárne číslo 601817,- poloautomat zvárací uniMiG 600, inventárne číslo 601677,- poloautomat zvárací uniMiG 600, inventárne číslo 601672 ,
poloautomat zvárací uniMiG 600, inventárne číslo 601673,- poloautomat zvárací uniMiG 600, inventárne číslo 601674,- poloautomat zvárací uniMiG
600 Sp, inventárne číslo 601811, - poloautomat zvárací uniMiG 600 Sp, inventárne číslo 601812 ,- poloautomat zvárací uniMiG 600, inventárne číslo
601678,- poloautomat zvárací uniMiG 600 + prípravok pre zváranie, inventárne číslo 601671 , zvárací automat, inventárne číslo 601676,- vŕtačka
súradnicová VR 5 NC, inventárne číslo 601813, zváracie zariadenie na zváranie VZJ, inventárne číslo 601781, nákladný automobil VOLVO FE S 280,
inventárne číslo 601702 .
Na základe rámcovej kúpnej zmluvy č. 143/95/01/1999 bolo zriadené záložné právo v prospech spoločnosti Raven a. s. – IČO: 31595804, Šoltésovej
420/2, Považská Bystrica na hnuteľné veci vo vlastníctve záložcu:
a/ hydraulický lis ohraňovací AD-S-40320, výrobné číslo 7366072318, inventárne číslo 601700 , b/ hydraulický lis ohraňovací AD-S-40400, výrobné
číslo 7366072554, inventárne číslo 601706, c/ žeriav JEVS 2 t x 14,1 m, výrobné číslo 468-271-360, inventárne číslo 601698 , d/ žeriav stĺpový otočný
500 kg, výrobné číslo 468-321-002, inventárne číslo 601697 , e/ hydraulický dierovač GEKA s príslušenstvom, bez výrobného čísla, inventárne číslo
601740 f/ mostový žeriav JMŽB 3,2 t x 15,9 m, výrobné číslo 093-001-018, inventárne číslo 601749 , g/ mostový žeriav 980 kg x 13 m, výrobné číslo
093-001-018, inventárne číslo 601750 , h/ plazmový CNC rezací stroj SPL 12001.20P, výrobné číslo EXZ 07074, inventárne číslo 601753 , i/ hala
povrchových úprav - lakovňa, zakázka 634-711, inventárne číslo 601758 .
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Informácie k časti F. písm. b) o spôsob a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku:
Spoločnosť má dlhodobý majetok poistený vo výške 19 676 000,- EUR na poistné rizika:
požiar, víchrica, povodeň, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, pád stromov a iných
predmetov.
Informácie k časti F. písm. d) o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol
veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na
základe zmluvy o výpožičke:
Nemáme
Informácie k časti F. písm. e) o nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo
prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané
vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom
účtovná jednotka tento majetok užíva:
Nemáme
Informácie k časti F. písm. h) o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné
účtovné obdobie a to v členení na:
Nemáme.
Informácie k časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku: nemáme
Informácie k časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku : nemáme
Informácie k časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku: nemáme
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
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Informácie k časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti: nemáme
Dlhové CP držané
do splatnosti

Druh CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

c

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

Zvýšenie
hodnoty
d

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
dlhového CP
z účtovníctva
v účtovnom
období

Stav
na konci
účtovného
obdobia

e

f

g

x

Informácie k časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách: nemáme

Dlhodobé pôžičky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

a

b

c

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období

Stav
na konci
účtovného
obdobia

d

e

f

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 pôžičky spolu

Informácie k časti F. písm. k) o opravných položkách 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:

Informácie k časti F. písm. n) o ocenení 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:
Nemáme
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Informácie k časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám: nemáme
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Zásoby

a

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky
na zásoby
Zásoby spolu

Tabuľka č. 2
Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné
obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku
obstarávania
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Informácie k časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Na základe zmluvy o úvere č. 103/AUOC/11 zo dňa 19.4.2011 bolo zriadené záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. na:
Zásoby: a/ hnuteľná vec - existujúce zásoby - vo vlastníctve záložcu bez akéhokoľvek obmedzenia, a bez ohľadu na spôsob ich nadobudnutia
záložcom (ďalej len "existujúce zásoby"), ktoré sa nachádzajú ku dňu vzniku záložného práva podľa Zmluvy o záložnom práve v ktoromkoľvek
skladovom priestore, ktorý záložca používa v rámci svojej činnosti bez ohľadu na to, či je vlastníkom tohto skladového priestoru alebo vlastníkom tohto
skladového priestoru je akákoľvek tretia osoba, najmä, nie však výlučne, existujúce zásoby, ktoré sú ku dňu podpísania Zmluvy o záložnom práve v
skladových priestoroch záložcu na adrese SNP 86, Spišská Stará Ves, b/ hnuteľná vec - budúce zásoby, ktoré záložca nadobudne akýmkoľvek
spôsobom kedykoľvek počas trvania úverového vzťahu podľa úverovej zmluvy, t.j. odo dňa uzatvorenia úverovej zmluvy až do dňa úplného splatenia
pohľadávky (ďalej len "budúce zásoby"), ktoré sa budú nachádzať v ktoromkoľvek skladovom priestore, ktorý záložca používa v rámci svojej činnosti
bez ohľadu na to, či je vlastníkom tohto skladového priestoru alebo vlastníkom tohto skladového priestoru je tretia osoba, najmä, nie však výlučne,
budúce zásoby, ktoré budú v skladových priestoroch záložcu na adrese SNP 86, Spišská Stará Ves, c/ všetky pohľadávky (práva na plnenie) od
odberateľov, ktoré vzniknú záložcovi v budúcnosti z predaja existujúcich zásob alebo budúcich zásob voči ktorémukoľvek z jeho odberateľov (ďalej
kedykoľvek v čase po uzavretí Zmluvy o záložnom práve až do dňa úplného splatenia pohľadávky len "budúce pohľadávky") (ďalej len "odberatelia"

Informácie k časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj
Tabuľka č. 1
Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného 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

Sumár od začiatku zákazkovej výroby
až do konca bežného účtovného
obdobia

a

b

c

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

Strana 14 z 44

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO: 31699855

DIČ: 2020516135

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

a

b

c

d

Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné účtovné obdobie

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

a

b

c

Vyfakturované nároky za vykonanú
prácu na zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa
dokončenia alebo metódou nulového
zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Informácie k časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

a
Pohľadávky z obchodného
styku

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

0

40

40

0

40

40

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Informácie k časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

530611

112245

642856

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie

169397

169397

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

700008

112245

812253

Informácie k časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu
Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo

Hodnota pohľadávky

x
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Informácie k časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
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 %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

Informácie k časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

a

B

c

1087

1440

2092

8861

3179

10301

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu
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Tabuľka č. 2
Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

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

Informácie k časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

Tvorba OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

Informácie k časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené
záložné právo
Názov položky

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné
právo
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Informácie k časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia
na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia
na vlastné imanie

a

b

c

d

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu

Informácie k časti F. písm. zb) o vlastných akciách:
1. dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia, - nebolo
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.
V hodnote 1439,-EUR od roku 2007 z dôvodu neprevzatia akcii pri zlúčení.

Informácie k časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia
na strane aktív
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

7514

5822

Predplatné poistenie

8514

5822

Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Predplatné, poistenie

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

754

Vag. Výroba – kostry

754

0
0
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Informácie k časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Názov
položky

Splatnosť

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

b

c

d

a

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

e

f

g

Istina
Finančný výnos
Spolu

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Informácie k časti G. písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej
straty
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Účtovná strata

26877

Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

26877

Iné
Spolu

26877

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

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Krátkodobé rezervy, z toho:

66312

46051

66312

46051

Dovolenky a odvody

50269

43381

50269

43381

Audit

1825

1825

1825

1825

Odchodné a odsputné

14218

845

14218

845

Dlhodobé rezervy, z toho:

Tabuľka č. 2
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Krátkodobé rezervy, z toho:

84715

66312

84715

66312

Dovolenky odvody

82790

50269

82790

50269

Audit

1825

1825

1825

1825

0

14218

Dlhodobé rezervy, z toho:

Odstupné, odchodné

14218

Informácie k časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
83640

104836

83640

Krátkodobé záväzky spolu

2769517

3270840

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

1718873

3270840

Záväzky po lehote splatnosti

1050644

1044120
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Informácie k časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom
záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
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 %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
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Informácie k časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
Účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

1635

4315

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

23465

18759

Názov položky

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

463

Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

23465

19222

Čerpanie sociálneho fondu

18621

21002

Konečný zostatok sociálneho fondu

6479

1635

Informácie k časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného
dlhopisu

Menovitá hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

Informácie k časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných
výpomociach
Tabuľka č. 1
Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny v
eurách
za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

f

g

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

d

e

Úver 5028085379

EUR

3,6

31.3.2015

249980

Úver 52/AUOC/13

EUR

3,2

31.12.2018

993500

Úver 5028023215

EUR

3,6

31.3.2015

84134

Úver 5040774054

EUR

3,6

31.12.2015

587994

Kontokorent

EUR

3,6

mesačne

1263923

Dlhodobé bankové úvery
249980
993500

Krátkodobé bankové úvery
84134
587994
1263923

336576
587994
1261053
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256500

Úver č. 52/AOUC/13

EUR

3

30.6.2015

256500

83340

Úver 5028085379

EUR

2,6

15.4.2015

83340

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny v
eurách
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

83340

336576

Tabuľka č. 2

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Informácie k časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
Názov položky
a

Účtovná hodnota
pohľadávky

záväzku

Dohodnutá cena
podkladového nástroja

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

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

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

c

d

e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Informácie k časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka
a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

b

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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Informácie k časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

a
Istina
Finančné náklady
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť
rokov

b

c

d

e

f

g

27032

24027

17632

7674

462,95

3433,72

24027

17632

1635
27032

2097,95
7674

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
Informácie k časti H. písm. a) o sume 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:
Informácie k časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný stav

b

c

d

e

f

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

379029

852757

1216373

-473728

-84001

Výrobky

35804

33333

212783

2471

-459065

414833

886090

14291560

-471257

-543066

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

-53654

Zmena stavu
vnútro-organizačných
zásob vo výkaze zis.a strát

x

x

x

-524911

a

Zvieratá
Spolu

-543067

Informácie k časti H. písm. c) o opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii
nákladov:
Aktivácia materiálu:
284 827,00 EUR
Aktivácia dopravy
124 521,00 EUR
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Informácie k časti H. písm. d) o opise a sume ostatných významných položiek výnosov z
hospodárskej činnosti:
Tržby z predaja DHM
3 500,00 EUR
Tržby z predaja materiálu
18 772,00 EUR
Tržby z predaj odpadov
64 415,00 EUR
Prijaté dotácie Úrad práce
92 398,00 EUR
Ostatné prevádz. Výnosy
7 307,00 EUR
Informácie k časti H. písm. e) o opise a sume významných položiek finančných výnosov a
celkovej sume kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Výnosové úroky
601,00 EUR
Kurzové zisky
170,00 EUR
Informácie k časti H. písm. f) o sume 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:
Informácie k časti H. písm. g) o čistom obrate
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky

15285377

14073341

Tržby z predaja služieb

72599

52328

3500

750

182893

73206

15544369

14199625

Názov položky

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

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH VOČI AUDÍTOROVI, AUDÍTORSKEJ SPOLOČNOSTI
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

1825

1825

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

1825

1825

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
Predchádzajúce
Účtovné obdobie

Názov položky

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Informácie k časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Názov položky
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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
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účt.
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účt. 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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Informácie k časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Názov
položky

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

a

b

c

D

e

f

g

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

14513

x

X

x

x

X

3193

22

32097

7061

22

Iné

70545

15520

22

Spolu

117155

25774

22

Splatná daň z príjmov

x

25774

22

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

x

Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane

x

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Informácie k časti K. o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

81984,77

98272,35

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky
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L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Informácie k časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie
Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

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

Tabuľka č. 2
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

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

Informácie k časti L. písm. b) o opise a hodnote 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):
Informácie k časti L. písm. c) o podmienenom majetku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
Účtovné obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných 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 ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
V zmysle opatrenia neuvádzame
V zmysle opatrenia neuvádzame
Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov

b

c

Druh príjmu, výhody
štatutárnych

a

dozorných

iných

štatutárnych

dozorných

iných

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné príjmy

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné
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N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH MEDZI ÚČTOVNOU JEDNOTKOU
A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
V zmysle opatrenia neuvádzame
Tabuľka č. 1
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

Dcérska účtovná jednotka/
Materská účtovná jednotka

Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

Tabuľka č. 2
Hodnotové vyjadrenie obchodu
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O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností.

P. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA
Bežné 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:

1268972
-11261
1284033
X

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 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):

-26877

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

15061

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):
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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:
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):

1294873
-25901
1268972
x
1490507

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):

194658

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

-26877

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):
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R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Informácie k časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy
Označenie
položky

Obsah položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
A.1.

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
neskladovateľných dodávok (-)

A.6.

Výdavky na služby (-)

A.7.

Výdavky na osobné náklady (-)

A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14.
A.15.
A.16.
*
A.17.
A.18.
A.19.
A.20.

A.21.

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň
z príjmov účtovnej jednotky (-)
Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)
Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných
činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet A. 1. až A. 20.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
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Označenie
položky

IČO: 31699855

Obsah položky

A.22.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A.23.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
(súčet A. 1. až A. 23.)

DIČ: 2020516135

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z investičnej činnosti
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
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za
peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 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 účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné
ekvivalenty a cenných papierov určených predaj alebo na obchodovanie (+)

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B.9.

B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,
s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s
výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
(+)
Príjmy z dividenda iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do
investičných činností (-)

B.16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
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Označenie
položky
B.

IČO: 31699855

Obsah položky

DIČ: 2020516135

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní
(súčet C.1.1 až C.1.8.)

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C.1.2.

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

C.1.3.

Prijaté peňažné dary (+)

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov (-)

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej
jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C.1.8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C.2.3.
C.2.4.

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

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom
zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
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Označenie
položky
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Obsah položky

C.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
finančných činností (-)

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku
účtovného obdobia (+/-)

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

DIČ: 2020516135

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Informácie k časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky

Obsah položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

14513

11574

A.1

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
pred zdanením daňou z príjmov (+/-) , (súčet A.1.1. až A.1.13.)

846818

559588

A.1.1

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)

764485

509792

A.1.2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú
činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A.1.4.

Zmena stavu rezerv (+/-)

-20261

-18403

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A.1.6.

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

A.1.7.

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

A.1.8.

40
-2446

-204

Úroky účtované do nákladov (+)

109101

69489

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-601

-336

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom
ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
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Označenie
položky
A.1.11.
A.1.12.

IČO: 31699855

Obsah položky
Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom
ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa
považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v
iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

DIČ: 2020516135

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-3500

-750

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia
rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s
výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti (A.2.1 až A.2.4.)

644521

681319

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)

168414

-81371

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

-491261

-92407

A.2.3.

Zmena stavu zásob (-/+)

967368

855097

A.2.4.

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

1505852

1244959

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+)

601

336

-109101

-69489

1397352

1183328

-30992

-94631

1366360

1088697

-4990

0

-1559292

-2218689

A.1.13.

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

A.7.

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

A.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti

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
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za
peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na
obchodovanie (-)

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
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B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.

B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.

IČO: 31699855

Obsah položky
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

DIČ: 2020516135

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3500

750

1560782

-2217939

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné
ekvivalenty a cenných papierov určených predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,
s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s
výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
(+)
Príjmy z dividenda iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do
investičných činností (-)

B.16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C.1.2.

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

C.1.3.

Prijaté peňažné dary (+)

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov (-)

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej
jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
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C.1.8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C.2.3.
C.2.4.

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

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C.2.7.
C.2.8.
C.2.9.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom
zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
finančných činností (-)

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

C.
D.
E.
F.
G.
H.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku
účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

DIČ: 2020516135

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

187300

1147055

1011968

1333340

841020

-184765

16352

-1520

187300

1147055

-7122

17813

11740

10301

4618

20602

4618

20602
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Vysvetlivky:
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej
republiky.
3. Kód
SK
NACE
sa
vypĺňa
podľa
vyhlášky
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie
účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými
údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej
jednotky.
Použité skratky:
CP - cenný papier
č. - číslo
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie
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