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Identifikácia spoločnosti
Názov spoločnosti: ŽILPO, s. r.o.
Adresa:
IČO:
Deň vzniku:
Registrácia:

Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
36 402 630
29. 11. 2001
06. 12. 2001

Základné imanie:

46 474 Eur

Právny štatút
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č.
513/91 Zb. a zapísaná do Obchodného registra dňa 6. 12. 2001.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra
Predmet podnikania:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike
v rozsahu rozhodnutia
- vykonávanie pracovnej zdravotnej služby

Štatutárny orgán spoločnosti
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Spoločnosť má dvoch konateľov:
-

Doc. MUDr. Vladimír Oleár CSc.
MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Zastupovanie menom spoločnosti :
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.

Vývoj spoločnosti
Spoločnosť vznikla na konci novembra 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 6. decembra 2001. V tomto
roku ešte nezačala vykonávať svoju činnosť. Svoj hlavný predmet činnosti – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, začala spoločnosť vykonávať až v polovici roku 2002. V júni 2002 mestské zastupiteľstvo svojím
uznesením súhlasilo aby naša spoločnosť prevádzkovala polikliniku Vlčince na základe nájomnej zmluvy. ŽILPO,
s.r.o. prebralo všetky záväzky a pohľadávky. V priebehu rokov 2002 až 2004 so súhlasom mestského
zastupiteľstva spoločnosť ŽILPO, s.r.o. postupne odkúpila celú nehnuteľnosť Polikliniky aj s priľahlým pozemkom.

Jej hlavnou činnosťou je na základe vydaného rozhodnutia VUC Žilina – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu :
Výročná správa
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1. primárna zdravotná starostlivosť
– odbor všeobecné lekárstvo
- odbor gynekológia a pôrodníctvo
2. sekundárna zdravotná starostlivosť
- odbor detská psychiatria
- odbor psychiatria
- odbor chirurgia
- odbor urológia
- odbor otorinolaryngológia
- odbor oftalmológia
- odbor vnútorné lekárstvo
- odbor diabetológia
- odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- odbor gynekológia a pôrodníctvo
3. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – poliklinické oddelenie
- odbor rádiodiagnostika
- odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- odbor Laboratórna medicína
4. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- chirurgia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- otorinolaryngológia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- oftalmológia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- ortopédia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- urológia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
Okrem toho spoločnosť ŽILPO je prenajímateľom nebytových priestorov – prenajíma priestory pre
ďalších 29 neštátnych zdravotníckych zariadení typu odborných ambulancií, ďalej prenajíma nebytové
priestory pre zubnú techniku, lekáreň, bufet, výdajňu zdravotníckych potrieb, očnú optiku,
hemodialyzačné stredisko, očné centrum Vikom s.r.o, reklamná činnosť.

Súčasný stav
Hlavným zameraním firmy je poskytovať zdravotnú starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení.
Spoločnosť si dala za cieľ nielen rozšírenie, ale najmä skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Z tohto dôvodu už prebehlo množstvo rekonštrukčných prác v budove polikliniky a to novovybudovaná
výmeníková stanica s reguláciou ústredného kúrenia namontovaním termohlavíc vo všetkých ambulanciách,
výmena okien takmer v celom objekte polikliniky, oprava striech, zateplenie budovy, vybudovanie pracoviska
jednodňovej ambulantnej starostlivosti s dvoma operačnými sálami a dvoma pooperačnými izbami s kompletným
príslušenstvom plus nákup novej medicínskej techniky.
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V roku 2012 dostavbou priestorov na 7. NP pre pracovisko pracovnej zdravotnej služby vznikli 3 kancelárie
a archív spoločnosti. V roku 2013 prestavbou átria vznikli nové priestory pre bufet, očnú optiku a zdravotnícke
pomôcky. Rekonštrukciou priestorov na prízemí bola vytvorená ambulancia chirurgická a ambulancia
všeobecného lekára. V detskom trakte rekonštrukciou priestorov boli vybudované priestory pre detskú
psychiatriu. V priestoroch vstupného traktu bola vymenená dlažba, podhľady a osvetlenie. Vybudovala sa
elektrická centrála na diesel agregát. V roku 2014 boli priestory PK predmetom bežnej údržby a opráv.
V priestoroch prízemia sa otvorila nová stomatologická ambulancia a ambulancia pre prenatálnu činnosť.
Spoločnosť svojou činnosťou významne neovplyvňuje životné prostredie. Komunálny odpad a odpad vznikajúci
zo zdravotnej činnosti je zabezpečený dodávateľskou organizáciou, ktorá ho likviduje.

Spoločnosť mala v roku 2014 v priemere 71 zamestnancov. Tento počet sa v budúcnosti významne
nezmení.
Tabuľka vybratých finančných ukazovateľov za bežné a predchádzajúce obdobie:
Text položky

Rok 2013

Rok 2014

Okamžitá likvidita

0,02

0,05

Bežná likvidita

0,85

1,22

Celková likvidita

0,86

1,25

Rentabilita celkového kapitálu

0,71 %

6,23 %

Rentabilita vlastného kapitálu

2,51 %

16,98 %

Rentabilita výnosov

0,93 %

6,99 %

Informácie o významných rizikách a neistotách
Spoločnosť z pohľadu svojej pôsobnosti v oblasti zdravotníctva nie je významne ohrozovaná a neistoty
môžu vznikať len na základe financovania zdravotníckych úkonov zo strany zdravotných poisťovní.
ŽILPO, s.r.o. má za zmluvných partnerov všetky zdravotné poisťovne, teda riziká a neistoty možno
považovať za nepravdepodobné.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
ovplyvnili činnosť spoločnosti.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
Ciele na rok 2015
Spoločnosť ŽILPO, s.r.o., si kladie predovšetkým za cieľ neustále zlepšovať a skvalitňovať podmienky
pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a to nielen rekonštrukciami priestorov ale aj zakupovaním
nových medicínskych prístrojov. V roku 2015 spoločnosť plánuje rozšírenie spektra vyšetrení CKL
o nové metódy genetickej diagnostiky, plánuje sa postupná obmena prístrojového vybavenia po
životnosti alebo morálne opotrebovanej techniky. Dobudovanie siete ambulancii a personálne
obsadenie nových ambulancií. V rámci IT siete výmena servera a obnova hardware na ambulanciách
a obnova software. Dovybavenie ambulancii a prevádzok registračnými a virtuálnymi pokladňami. Pre
rok 2015 na úseku opráv a údržby sa plánujú bežné prevádzkové zmeny vrátane vybudovania novej
prípojky pre záložný zdroj elektriny pre MR.
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Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť ŽILPO, s.r.o., nevynaložila v roku 2014 žiadne prostriedky v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobúdanie vlastných akcií
V roku 2014 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku PO
Spoločníci na valnom zhromaždení dňa 21. 5. 2015 rozhodli o rozdelení zisku roku 2014 takto:
- Suma 281 380,26 Eur sa prevedie na nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428)

Informácia o organizačnej zložke v zahraničí
Spoločnosť ŽILPO, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
konateľ
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UZPODv14_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve
zostavená k

31 . 12 . 2 0 14

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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SK NACE

priebežná
(vyznačí sa x)

(v celých eurách)

x
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obdobie

x

Poznámky (Úč POD 3-01)
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Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
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s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo
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PSČ

01008 ŽILINA
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Faxové číslo

0415627014
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Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
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.
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

7932912
3414549

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

02

7368191
3411956

A.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

4518363
4916525
3956235
4327261

24721

24721

24721

24721
3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

10

11

7343470
3387235

12

74443

3956235
4327261
74443
74443

2.

Stavby
(021) - /081, 092A/

13

5376532
1728371

3.

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

MF SR č. 18009/2014

14

1883806

1658864

3648161
3894648
224942

349481
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

7.

8.

9.

A.III.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

8689

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

8689

8689

19

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

4.

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR č. 18009/2014
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27

28
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UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

B.I.

B.I.1.

2.

Netto

3

32

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

561702

2593
10433

559109

584479
10433
9303

10433

10433

9303
36

Výrobky
(123) - /194/

37

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

6.

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

MF SR č. 18009/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

31

33

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

2

30

3.

B.II.

Netto

29

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

42
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UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

4.

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

530657
2593

54

526467
2593

528064
561759
523874
548699

Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

55

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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UZPODv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

523874
548699

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

Netto

60

6.

B.IV.

526467
2593

2.

4.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

11161

4190

4190

1899

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

70
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

20612

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Netto

3

20612

13417
B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

20115

72

20115
12917

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

497

73

497
500

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

3019

74

3019
4785

C.1.

2.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

75

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

3019

3019
4785

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

4518363

4916525

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

1656819

1375438

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

46474

46474

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

46474

46474

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

1092

1092

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

4647

4647

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

88

4647

4647

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

89

3.

2.
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

1323226

1288731

98

1323226

1288731

281380

34494

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

1798287

2350566

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

969359

1007935

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

952293

992342

134

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

104
105
106
107
108

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

62
3010

10.

Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)

MF SR č. 18009/2014

117

13994

15459
Strana 8

UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020099796 IČO 36402630

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

118
119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

207390

248468

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

447983

676294

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

123

121854

439882

121854

439882

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

124

325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c. (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

126
127
128
129

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

65610

67619

6.

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

131

69428

73105

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

45272

47382

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

90060

18421

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

55759

29885

Krátkodobé rezervy

136

54800

38233

137

44800

38233

138

10000

118755

379636

1063257

1190521

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

1938

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

915240

1045734

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145

146079

144787
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UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020099796 IČO 36402630
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

3850583

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

4024499

3697208

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

3850583

3464319

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

40000

62980

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

133916

169909

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

3542086

3543576

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

490892

510342

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

798810

802711

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

1788107

1682033

Mzdové náklady (521, 522)

16

1311942

1213479

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

432486

411744

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

43679

40810

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

9297

9244

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

409019

439820

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

409019

439820

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

4097

8743

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

25

-4711

2414

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

46575

88269

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

482413

153632

E.1.

G.1.
2.

***
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UZPODv14_11

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020099796 IČO 36402630
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

2560881

2151266

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

3

2

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

31

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

35

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

3

2

3

2

115742

108132

113763

106733

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

XII.

Kurzové zisky (663)

42

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

113763

106733

O.

Kurzové straty (563)

52

94

38

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

1885

1361

N.1.
2.
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UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020099796 IČO 36402630
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-115739

-108130

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

366674

45502

57

85294

11008

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

86759

12383

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

-1465

-1375

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

281380

34494

R.
R.1.
2.
S.
****

Daň z príjmov

(r. 58 + r. 59)
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IČO

Poznámky Úč POD 3 - 01

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ 2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a,b,c) Základné informácie
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:

ŽILPO, s.r.o.
Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
29.11.2001
06.12.2001

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu
rozhodnutia, vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, prenájom nehnuteľnosti

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

71

70

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

73

73

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky
A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
x
riadna

priebežná

mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

29.05.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad
E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

x

áno

nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:
E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

zmeny nenastali

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
poistné
clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:
obsatarávacie náklady

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou
Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43
x
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

x

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

x

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky
Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri ich vzniku
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E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitá hodnota

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív
Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri vzniku

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri ich vzniku

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív
Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri vzniku

E. c) (17.) Deriváty
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri jeho vzniku

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a
daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období
Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri jej vzniku. Splatná daň: 86 759 €, Odložená daň: -1 465 €

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

budovy

240 mesiacov

1/20

R

autá

48 mesiacov

1/4

R

SW

48 mesiacov

1/4

R

PC technika

48 mesiacov

1/4

R

Zdravotnícke prístroje

72 mesiacov

1/6

R

Druh majetku
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E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Budova Polikliniky ÚO - lineárne účtovné odpisy
x

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v
účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa
nerovnajú.

x

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní
daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
x Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
v danom roku účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie IMÚčtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
Popis nevýznamnej chyby

Vplyv na výsledok hospodárenia v BO

spotrebný materiál - náklad účet 501098

1 235

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie
1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

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

24 721

24 721

24 721

24 721

24 721

24 721

24 721

24 721

Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie
1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce
účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

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

24 721

24 721

24 721

24 721

22 702

22 702

2 019

2 019

24 721

24 721

2 019

2 019

Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie
1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Pozemky

Stavby

b

c
74 443

Prírastky

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

d

e

f

g

h

i

j

5 355 092

1 896 831

21 440

20 649

42 088

797

84 974

33 674

42 088

797

76 559

Úbytky

8 689

7 335 055

Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

74 443

5 376 532

1 883 806

8 689

7 343 470

1 460 444

1 547 350

3 007 794

267 927

145 188

413 116

33 675

33 675

1 728 371

1 658 864

3 387 235

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

74 443

3 894 648

349 481

8 689

4 327 261

Stav na konci
účtovného obdobia

74 443

3 648 161

224 942

8 689

3 956 235
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie
1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Pozemky

Stavby

b

c
74 443

4 719 023
636 069

Prírastky
Úbytky

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

d

e

f

g

h

i

j

2 661 784

8 689

394 454

7 858 393

11 332

252 947

4 150

904 497

776 285

647 400

4 150

1 427 835

Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

74 443

5 355 092

1 896 831

8 689

0

7 335 055

1 221 759

2 115 786

3 337 545

238 685

207 859

446 544

0

776 295

776 295

1 460 444

1 547 350

3 007 794

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

74 443

3 497 264

545 997

8 689

394 454

4 520 848

Stav na konci
účtovného obdobia

74 443

3 894 648

349 481

8 689

0

4 327 261

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poisťovne: Allianz, Generali
Poistený majetok

Poistná suma

Platnosť zmluvy od-do
4 309 500

Budovy

16.12.2011 - neurčito

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a
dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať
F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
záložné právo VÚB banka, záložná zmluva 79/2011/ZZ

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
3 882 119

- budova polikliniky s.č. 3702

50 606

- pozemky p.č. 7930/4, p.č. 7930/62, p.č. 7930/47, p.č. 7930/48, p.č. 7930/65, p.č. 7930/66

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva
nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva
účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke
Prístroje užíva jednotka na základe zmlúv o výpožičke. Partneri: Siemens, s.r.o., Nadácia Medical, Inforama-Biorad, Harmony, Zdravie Žilpo, Rocge
Slovensko, s.r.o.
Majetok

Hodnota
BO

PO
149 373

chemiluminicenčný analyzátor IMMULITE 2500
Oftalmologický prístroj MacuScope
Biorad D10
AIA 602

21 397

Alpha Hysteroscop
Cobas e 411

6 000

Diagnostická stanica 3MPix

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo
zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a
táto ho užíva
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud.
majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné
účtovné obdobie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy –
Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o
dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o
poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo
F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej
na predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek
Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku
Riadok
súvahy

Druh pohľadávky

Dôvod tvorby

Stav k 1.1. BO

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12. BO

41

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

42

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok
44 voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
4531XA) - /391A/

46

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/
48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA)
49 - /391A/
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

50

7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

8. Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

53

10 597

1 492

9 496

2 593

54

10 597

1 492

9 496

2 593

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
55
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok
56 voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
5731XA) - /391A/

10 597

1 492

9 496

2 593

58

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/
60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA,
61 398A) - /391A/
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

64

9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

65

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

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

a

b

c

Pohľadávky z obchodného styku

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku
opodstatnenosti
d

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia
majetku
z účtovníctva
e

Stav OP na konci
účtovného obdobia
f

10 597

1 492

548

8 948

2 593

10 597

1 492

548

8 948

2 593

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci kons.
celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

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

Pohľadávky z obchodného styku

507 187

19 280

526 467

19 280

530 657

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie

4 190

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

4 190

511 377

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo
Záložné právo na pohľadávky, záložná zmluva 80/ 211/ZZ, krytie termínovaného úveru zmluva č. 63/ 2011/UZ a kontokorentu zmluva č. 62/2011/UZ. Záložný
veriteľ - VÚB banka.

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva

Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

x

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky
Pokladnica, ceniny

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
20 115

12 917

497

500

20 612

13 417

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo
F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Informácie o vlastných akciách
F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
nadobudli
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli
na inú osobu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a
ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.
Opis položky časového rozlíšenia

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

3 019

4 785

387

3 100

319

telekomunikačné služby
poistenie

1 686

Sw služby

946

inzercia, rôzne

1 366

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. a)
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G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:
Text

Suma
BO

PO

Základné imanie celkom

46 474

46 474

32 531

18 589

Počet akcií (a.s.)
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)
MUDr. Štefan Zelník

13 972

MUDr. Darina Straňanková
MUDr. Denisa Adamová

9 295

9 295

MUdr. Vladimír Oleár

4 648

4 648

46 747

46 474

Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní
Hodnota upísaného vlastného imania
Hodnota splateného základného imania

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka
V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

Bežné účtovné obdobie

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období

34 494

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné

34 494

Spolu

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na
účty vlast. imania
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku
zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Bežné účtovné obdobie

Názov položky

a

Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Tvorba
c

Použitie
d

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

38 233

45 459

28 892

54 800

dovolenky a odvody - Z

36 533

43 100

36 533

43 100

1 700

1 700

1 700

závierka - Z
rezerva pokuta - Ú

1 700
10 000

10 000
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G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku
zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

a

b

c

Stav na konci účtovného
obdobia

Zrušenie

Použitie

Tvorba

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

35 407

38 233

35 407

38 233

dovolenky a odvody - Z

32 697

36 533

32 697

36 533

2 710

1 700

2 710

1 700

závierka - Z

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Text

Suma
BO

PO

Záväzky do lehoty splatnosti

1 401 765

1 600 729

Záväzky po lehote splatnosti

15 577

83 500

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Súvahová položka záväzku

110 - Ostatné dlhodobé záväzky
114 - Záväzky zo sociálneho fondu
115 - Iné dlhodobé záväzky
117 - Odložený daňový záväzok
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku

Spolu v tom

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

952 293

952 293

62

62

3 010

3 010

13 994

13 994

121 854

121 854

130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

65 610

65 610

131 - Záväzky voči zamestnancom

69 428

69 428

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia

45 272

45 272

133 - Daňové záväzky a dotácie

90 060

90 060

135 - Iné záväzky

55 759

55 759

1 417 342

447 983

Spolu:

Zostat. doba
splatnosti viac ako 5
rokov

969 359

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
969 359

992 342

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov

969 359

992 342

Krátkodobé záväzky spolu

447 983

676 294

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

432 406

590 994

15 577

85 300

Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov

Záväzky po lehote splatnosti

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom
úvery VÚB 63/2011/UZ, 62/2011/UZ
Druh formy zabezpečenia záväzku

Hodnota záväzku zabezpečená
Záložným právom

Inou formou zabezpečenia

záložné právo na pohľadávky
záložné právo na nehnuteľnosti
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G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku
DZCDM: 3857416 €, ÚZCDM: 3956235 €, Rozdiel: 98819 €, Daň: 21740 € /ODZ/
DZHPO: 525832 €, ÚZHPO: 523874 €,
Rozdiel:1958 €, Daň: 431 € /ODP/
DDotácia: 995220 €, ÚDotácia: 1028472 €, Rozdiel: 33252 €, Daň: 7315 € /ODP/
Titul vzniku odloženého daňového záväzku

Výpočet a suma

Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná (DZCDM,
ÚZCDM)
Daňová hodnota pohľadávok je výššia ako účtovná (DZHPO, ÚZHPO)
Daňová zostatková cena dotácie je nižšia ako účtovná DDotácia,
ÚDotácia)
Odložený daňový záväzok k 31.12. 2014

13994

Počiatočný stav ODZ k 1.1.2014

15459

Odložený daňový záväzok 2014

-1465

Iné:

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom
záväzku
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

103 519

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

odpočítateľné
zdaniteľné

1 958

4 865

98 819

108 384
33 252

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

33 252

odpočítateľné

33 252

zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

22

22

7 746

8 386

Uplatnená daňová pohľadávka

640

637

Zaúčtovaná ako náklad

640

637

Odložený daňový záväzok

21 740

23 845

Zmena odloženého daňového záväzku

-2 105

-2 012

Zaúčtovaná ako náklad

-2 105

-2 012

Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná do vlastného imania

Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
134

595

6 859

6 441

Tvorba sociálneho fondu spolu

6 859

6 441

Čerpanie sociálneho fondu

6 931

6 902

62

134

Začiatočný stav sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

G. h) Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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G. i) Bankové úvery
Celkový zostatok istiny terminovaného úveru VÚB k 31.12.2014: 280 590 €

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

Dlhodobé bankové úvery

VÚB č.63/2011/UZ - termínový

EUR

20.10.2018

207 390

248 468

Krátkodobé bankové úvery

VÚB č.63/2011/UZ-termínovaný

Eur

20.12.2015

73 200

265 932

VÚB č. 62/2011/UZ - kontokorent

Eur

28.02.2015

45 555

113 704

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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

Dlhodobé pôžičky

pôžička MUDr. Zelník

Eur

9%

543 103

543 103

556 103

pôžičkla MUDr. Kohlerová

Eur

9%

287 357

287 357

252 357

pôžička MUDr. Oleár

Eur

9%

121 833

121 833

pôžička MUDr. Straňanková

Eur

9%

AutoKredit spotr. úver č. 756896

Eur

12,7%

Eur

12,7 %

69 833
107 068
6 981

Krátkodobé pôžičky

AutoKredit spotr. úver č. 756896

01.11.2015

6 981

6 981

7 173

Krátkodobé finančné výpomoci

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

1 938

dobropisy výkony 2014

1 918

neuhradené úroky úver 2014
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

20
915 240

1 045 734

dotácia ŠR

3 645

4 143

dotácia EÚ

900 054

1 028 473

datácia mesto
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

nájmy
dotácia krátkodobá časť

11 541

13 118

146 079

144 787

14 228

14 294

130 493

130 493

1 358

kongres 2015

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu
VÚB leasing, zmluva č. LZC/14/50109, Predmet leasingu - Magnetoterapia a elektroliečba
1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:
5567
z toho istina je:
a finančný náklad je:
4187
2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

1380
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

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

a

1 177

Istina

493

887

1 670

3 897

Finančný náklad
Spolu

3 010

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
Nájom, iné B: BO - 331651, PO - 286642. PZS C: BO - 87587, PO - 77564 Zdravotné služby A: BO - 3431345, PO - 3100113
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

Oblasť
odbytu

a

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

b

e

f

g

c

d

SR

3 431 345

3 100 113

331 651

286 642

87 587

77 564

Spolu

3 431 345

3 100 113

331 651

286 642

87 587

77 564

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov,
výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a
týkajúcich sa predchádzajúcich období
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

133 916

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

169 909

ostatné

3 423

39 416

dotácia

130 493

130 493

3

2

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

3

2

úroky

3

2

Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

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

tržby z predaja majetku

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

3 850 583

3 464 319

3 850 583

3 464 319

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
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I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

správa

29 651

256 983

opravy

135 306

175 159

nájmy prístrojov

201 106

201 882

zdravotnícke služby

100 578

201 882

telekom. služby

7 818

66 436

upratovanie

2 722

24 000

250 000

prenájom budovy MR

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

7 440

7 342

neuplatnená DPH

20 709

78 384

ostatné

18 426

2 543

poistenie

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

Kurzové straty spolu, z toho:

94

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

94

38

115 648

108 094

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
bakové poplatky
úroky

38

1 885

1 361

113 763

106 733

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia
a predchádzajúcich období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej
závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

2 887

3 080

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

2 887

3 080

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

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J. a) až J. e) Odložená daň
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku
hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
Bezprostredné predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

a

366 674

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

x

teoretická daň

31 027

Daňovo neuznané náklady

80 668

22

6 826

22

3

Výnosy nepodliehajúce dani

Daň
v%
g

Daň

Základ dane
e

f
45 502

x

x
13 980

x
10 465

23

3 215

23

22

23

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu

-3 341

-735

22

-5 642

-1 298

23

394 356

86 759

22

53 840

12 383

23

Splatná daň z príjmov

x

86 759

22

x

12 383

23

Odložená daň z príjmov

x

-1 465

22

x

-1 375

22

Celková daň z príjmov

x

85 294

22

x

11 008

23

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

600 458

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov

10 278

Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu

27 397

Iné položky

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach
L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
Blankozmenky k úverom VÚB - trminovaný 63/2011/UZ, kontokorent 62/2011/UZ
Bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku
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

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
blankozmenky k termínovanému úveru a KK úveru VÚB banka. Ručenie za splátky Consis Lekáreň Žilpo, s.r.o. voči VÚB leasing, Ručenie blankozmenou
za termínovaný úver Zekol - 572/2013/UZ
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči
spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku

473 848

Z ručenia

473 848

Iné podmienené záväzky

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a
iného orgánu
M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
Druh odmeny/plnenia

Hodnota odmeny
súčasných členov
orgánov
štatutárnych

Hodnota odmeny
súčasných členov
orgánov dozorných

Hodnota odmeny
súčasných členov
orgánov iných

Hodnota plnenia
bývalých členov
orgánov
štatutárnych

Hodnota plnenia
bývalých členov
orgánov dozorných

Hodnota plnenia
bývalých členov
orgánov iných

12 000

odmeny konateľov

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre
členov orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného
plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami
N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

a

Druh obchodu

b

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredné
predchádzajúce
účtovné obdobie

c

d

Percentuálne vyjadrenie obchodu
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredné
predchádzajúce
účtovné obdobie

c

d

Lekáreň Žilpo, s.r.o.

kúpa

38 084

7,8

Lekáreń Žilpo, s.r.o.

poskytnuté služby

69 500

1,8

4 855

0,6

Vikom, s.r.o.

prijaté služby

Vikom, s.r.o.

poskytnuté služby

Zekol, s.r.o.

prijaté služby

Zekol, s.r.o.

poskytnuté služby

Hygma, s.r.o.

kúpa

Hygma, s.r.o.

poskytnuté služby

54 500

1,4

482 958

60,5

6 000

0,2

10 979

2,2

4 000

0,1

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
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3 6 4 0 2 6 3 0

IČO

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

46 474

13 942

1 092
4 647

0

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

13 942

46 474

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

1 092
4 647

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
Štatutárne fondy
Ostatné fondy

1 288 731

Nerozdelený zisk minulých rokov

34 495

1 323 226

-34 495

281 380

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

34 495

281 380

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania
Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
46 474

Základné imanie

Prírastky

Úbytky

c

d
9 295

Stav na konci
účtovného
obdobia

Presuny
e

f

9 295

46 474

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio

1 092

Ostatné kapitálové fondy

1 092

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov

1 226 036

62 695

62 695

34 495

1 288 731

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

-62 695

34 495

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

Miesto pre ďalšie záznamy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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S. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných
tokov z prevádzkovej činnosti
Označenie
položky

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
3)

Z/S

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

A. 1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred
zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1. až A 1. 13.) (+/-)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4) (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s
výnimkou jeho predaja 5) (+)
6)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
7)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek 8) (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9) (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10) (-)
11)
Úroky účtované do nákladov (+)
12)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,
13)
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku
14)
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za
peňažný ekvivalent 15) (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z
bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16) ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie
rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek
obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S +
A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných
činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností alebo finančných činností (-/+)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(-)
Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

A. 1. 1.
A. 1. 2.

A. 1. 3.
A. 1. 4.
A. 1. 5.
A. 1. 6.
A. 1. 7.
A. 1. 8.
A. 1. 9.
A. 1.10.
A. 1.11.
A. 1.12.
A. 1.13.

A. 2.

A. 2. 1.
A. 2. 2.
A. 2. 3.
A. 2. 4.

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

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

366 674

45 502

353 375
409 019

366 659
439 820

-8 004
-125 518

2 083
-127 776

113 763
-3

106 733
-2

21

38

-35 903

-54 237

-199 799
30 538
-229 207
-1 130

119 133
-41 816
153 828
7 121

520 250
3

531 294
3 216

-100 697

-104 735

419 556

429 775

-684

-31 220

418 872

398 555

Označenie
položky

Obsah položky

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 1)
1)
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
B. 3.
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) 1)
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 na 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.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
B. 10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s
výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 11.
B. 12.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
B. 13.
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 (-)
B. 14.
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 (+)
B. 15.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do
investičných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 16.
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (B. 17.
)Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 18.
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 (-)
C. 1. 8.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-108 159

-221 473

40 000

62 980

-68 159

-158 493

Označenie
položky
C. 2.
C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.

C. 2. 4.

C. 2. 5.
C. 2. 6.
C. 2. 7.
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.

Obsah položky
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
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 toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných
činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)
(súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného
2)
obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 2)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 2)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+/-) 2)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-343 497

-146 316

-301 959

-152 228

-1 297

-2 350

8 262

-40 241

-105 000

-343 497

-251 316

7 216

-11 254

13 417

24 709

20 633

13 455

-21

-38

20 612

13 417

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5
Spoločníkom spoločnosti ŽILPO, s.r.o.
I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ŽILPO, s.r.o., k 31. decembru 2014, uvedenú na
stranách 8 – 44, ku ktorej sme dňa 23. marca 2015 vydali správu audítora v nasledujúcom
znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom spoločnosti ŽILPO, s.r.o.
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ŽILPO, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a
verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať
etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných
v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej
nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor
berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na
účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie
vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených
štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš
názor.

