POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

ZA ROK 2014
ELCON BRATISLAVA a.s.
Priekopy 20, 821 08 Bratislava
Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a majú väzbu na účtovné výkazy. Hodnotové údaje
sú uvedené v celých EUR.
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ÚVODNÁ ČASŤ
a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Názov a adresa

ELCON BRATISLAVA a.s.
Priekopy 20, 821 08 Bratislava
Akciová spoločnosť
31.01. 1997
06.03. 1997
35 711 299
Oddiel Sa, vložka č. 1347/B

Právna forma
Dátum založenia
Dátum prvého zápisu od OR
IČO
Obchodný register okresného súdu BA I
b) Predmet podnikania účtovnej jednotky:

Obchodná činnosť – kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

sprostredkovateľská činnosť,

prieskum trhu,

projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektech triedy A

vykonávanie stavieb inžinierskych a energetických sietí nn, vn, vvn, zvn,

poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania.
c)

Informácie o počte zamestnancov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

78

75

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

80

78

počet vedúcich zamestnancov

5

5

Názov položky

d)

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 6 ods. 4 zákona
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2013 bola schválená valným zhromaždením akcionárov účtovnej jednotky
dňa 26.08.2014.
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g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 bude spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej
závierky k 31. decembru 2014 uložená do zbierky listín. Súvaha, výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie k
31.12.2013 Spoločnosť nemá povinnosť zverejniť v Obchodnom vestníku.
h) Schválenie audítora
Valné zhromaždenie dňa 27.6.2011 schválilo spoločnosť FINECO, spol. s.r.o. licencia SKAU č. 89 ako audítora na overenie
účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánoch účtovnej jednotky.
DOZORNÁ RADA
JUDr. Oľga Turanská
Ing. Štefan Olvecký
Ing. Jaroslav Jurč

PREDSTAVENSTVO
Ing. Ferdinand Turanský – predseda a riaditeľ spoločnosti
Miroslav Martykán – podpredseda predstavenstva
Mgr. Čížik Rudolf – člen predstavenstva
Ing. Roman Gulaš – člen predstavenstva

Výkonné vedenie
Ing. Ferdinand Turanský – generálny riaditeľ
Miroslav Martykán – výrobný riaditeľ
Mgr. Rudolf Čížik – finančný riaditeľ

Akcionári účtovnej jednotky
Akcionármi účtovnej jednotky sú fyzické a právnická osoba.
Spoločnosť vedie menný zoznam jednotlivých akcionárov a je uložený v sídle spoločnosti.
Žiaden akcionár nemá rozhodujúci vplyv v spoločnosti.
Žiaden z akcionárov nemá iný podiel na hlasovacích právach spoločnosti iný ako na základnom imaní.
V priebehu účtovného obdobia nedošlo ku zmenám akcionárov účtovnej jednotky.
B.

INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti.
Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku – v zmysle zákona o účtovníctve je spoločnosť od zostavenia KUZ
oslobodená, nakoľko nespĺňa kritéria na zostavenie KUZ.

C.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a)

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

b) Konzistencia účtovných zásad a metód

Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, okrem:

 účtovania poistenia majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iného poistného súvisiaceho s prevádzkovou
činnosťou. Takéto poistenie sa od 1. januára 2012 účtuje na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť;
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 spôsobu účtovania zákazkovej výroby;
 účtovania zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj (priebežný transfer);
 účtovania zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj - ostatnej (nie priebežný transfer);
Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný v predchádzajúcich účtovných obdobiach, keďže sa
aplikujú prospektívne na účtovné prípady, ktoré vznikli po 1. januári 2012.
V súvislosti so zmenou účtovania zákazkovej výroby, zákazkovej výstavby nehnuteľnosti a obstarania nehnuteľnosti
na účel ďalšieho predaja boli do súvahy a výkazu ziskov a strát doplnené nové účty.
Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
ocenenie obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu,
montáž, poistné a pod.)
náklady na vývoj musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania
2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
ocenenie vlastnými nákladmi v zložení: priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame
náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli.
aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých
sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je
pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.
účtovná jednotka sa nezaoberá výskumom a vývojom žiadnych výrobkov
- účtovná jednotka nevytvorila, nevytvára ani neeviduje
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- účtovná jednotka dlhodobý nehmotný majetok obstaráva výhradne kúpou
- majetok nadobudnutý bezodplatným darovaním alebo novozistený pri inventarizácii alebo v účtovníctve doteraz
nezachytený sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou
4. Dlhodobý hmotný majetok
- ocenenie obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu,
montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani
realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania .
5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- ocenenie vlastnými nákladmi v zložení: priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame
náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
- účtovná jednotka nevytvorila, nevytvára ani neeviduje
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- majetok nadobudnutý bezodplatným darovaním alebo novozistený pri inventarizácii alebo v účtovníctve doteraz
nezachytený sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou
- účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok obstaráva výhradne kúpou
7.

Dlhodobý finančný majetok
- ocenenie obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané
zníženie hodnoty cenných papierov a podielov., pri rovnakom druhu sa pri úbytku cenných papierov používa
metóda FIFO.

8.

O hmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa paragrafu 22 odstavec 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov alebo je nižšia, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, účtuje spoločnosť ako
o drobnom majetku s jednorazovým odpisom.

9.

O nehmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa paragrafu 22 odstavec 7 zákona č. 595/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, účtuje spoločnosť na
ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.
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10. Zásoby obstarané kúpou
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými
nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie,
skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú
metódou FIFO.
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná
réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a
odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Spoločnosť účtovala obstaranie zásob spôsobom A. Ku dňu účtovnej závierky sa tvorbou opravnej položky
upraví ocenenie zásob na sklade, pokiaľ je ich predpokladaná čistá realizačná hodnota nižšia.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Spôsob ocenenia nakupovaných zásob

nakupovaný materiál - obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa metóda FIFO ,do obstarávacej
ceny vstupuje clo, prepravné.

nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vo vopred stanovených nákladoch v štruktúre priame
náklady, správna réžia a výrobná réžia na základe interného pokynu vydaného spoločnosťou

nakupovaný tovar - obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa metóda FIFO, do vedľajších
nákladov patrí prepravné, clo,
11. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- nie sú evidované, spoločnosť nevytvára zásoby vlastnou činnosťou
12. Zásoby obstarané iným spôsobom
- zásoby nadobudnuté bezodplatným darovaním alebo novozistené pri inventarizácii alebo v účtovníctve
doteraz nezachytené sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou
- nie sú evidované, spoločnosť neobstaráva zásoby iným spôsobom
13. Zákazková výroba
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou
tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže pri predaji nehnuteľnosti.
Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe, nakoľko sa nepodieľa na výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj. Všetky
stavebnomontážne výkonu sú realizované prostredníctvom konkrétnych Zmlúv o dielo s konkrétnym investorom a na jeho účet.
Výkony v účtovnom období, ktoré budú fakturované v budúcich obdobiach sú zahrnuté do výnosov bežného obdobia
prostredníctvom časového rozlíšenia vo vzťahu k rozpracovanosti v nasledujúcej štruktúre:
náhrada osobných nákladov prostredníctvom kvalifikovaného odhadu odpracovaných hodín ocenených
prostredníctvom trhových hodinových sadzieb konkrétnych profesií (pracovníkov), ak také existovali
v časti nakupovaných služieb a materiálu v bežnom období vo výške prip. pomernej časti ktoré vecne súvisia
s príjmami budúcich období, ak také existovali.
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14. Pohľadávky
- ocenenie pri ich vzniku ich menovitou hodnotou,
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa
oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky tvorbou opravnej položky alebo trvalým
odpisom na základe rozhodnutia spoločnosti
- .
15. Krátkodobý finančný majetok
- peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou
- zníženie hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
16. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Časové rozlíšenie na strane aktív sa rozpúšťa k 1.1.
nasledujúceho roka opačným účtovným zápisom.
17. Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- záväzky sú oceňované pri ich vzniku menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou
cenou. Pri zistení v prípade inventarizácií, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení
- rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, vytvárané na krytie známych rizík alebo strát
z podnikania sa oceňujú v očakávanej výške predpokladaného záväzku. Je to záväzok predstavujúci existujúcu
povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži
ekonomické úžitky účtovnej jednotky.
- dlhopisy účtovná jednotka nevlastní

18. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
- výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

19. Deriváty
- sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom
verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
- Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
- Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do
vlastného imania.
- V účtovnom období neboli realizované.

20. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku
a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
- účtovná jednotka neeviduje
21. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
- majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
- účtovná jednotka nevykazuje majetok prenajatý na základe finančného leasingu.
Pri zmluve o kúpe prenajatej veci (jedná sa o zmluvy uzatvorené po 1.1.2004) je uplatnená zásada
ekonomického úžitku obsiahnutá v zákone o účtovníctve. Podľa tejto zásady o majetku účtuje účtovná jednotka
(ďalej nájomca), ktorej majetok prináša ekonomický úžitok, a nie ten, kto má k majetku vlastnícke právo (ďalej
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prenajímateľ). Nájomca vykazuje záväzky z finančného prenájmu a predmet nájmu vo svojom účtovníctve v súčasnej
hodnote minimálnych dohodnutých splátok za nájomné. Úhrada služieb a výdavkov súvisiacich s finančným
prenájmom prenajímateľovi sa u nájomcu účtuje ako finančný náklad pri dodržaní časovej a vecnej súvislosti
s účtovným obdobím. Nájomca predmet finančného prenájmu účtovne aj daňovo odpisuje.
Spoločnosť neeviduje prenajatý majetok.
22. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu
euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už
neprepočítavajú.
23. Majetok obstaraný v privatizácii
- účtovná jednotka nevykazuje
24. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov
- ako splatná daň sa vykazuje daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie
-o

odloženej

dani

sa

účtuje

v prípade

dočasných

rozdielov

v dani

vypočítanej podľa zákona o dani z príjmov a z rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku

a daňovej

základni

a záväzkov vypočítanou

podľa zákona o účtovníctve v zmysle §10 postupov účtovania

25.Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania

az

predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR, a nižšia, sa
odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania prostredníctvom účtu 518. 090 – Nehmotný majetok do limitu
ocenenia.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba

zložka majetku

predpokladaná

metóda

ročná odpisová

doba používania

odpisovania

sadzba v %

v rokoch
Softvér

4

lineárna

25

oceniteľné práva (licencie a i.)

5

lineárna

20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu
jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je
1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Drobný hmotný majetok do limitu 100,- Eur sa
odpisuje ako pracovné nástroje na účet 501/014
Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba
zložka majetku
Stavby
stroje, prístroje, zariadenia, inventár
dopravné prostriedky

predpokladaná
doba používania v
rokoch
20
4 –6 až 12
4

metóda
odpisovania

ročná odpisová
sadzba v %

zrýchlené
zrýchlené
zrýchlené

5
8,5 až 25
25

26.Dotácie zo štátneho rozpočtu
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie
dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa
rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako
výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z
tohto dlhodobého majetku.
- neboli poskytnuté žiadne dotácie
27.Emisné kvóty
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech
výnosov budúcich období.
Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných
emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.
- účtovná jednotka nevykazuje
28.Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy..) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
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Organizačná zložka
Spoločnosť účtuje o organizačnej zložke nasledujúcim spôsobom :

účty aktív, pasív, nákladov a výnosov zahrnie do svojho účtovníctva tak, že obraty strán MD a DAL zahrnie prostredníctvom
analytických účtov xxx/50 v plnej výške.

obrat v CZK sa prepočítava na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska k 31.12. bežného účtovného obdobia.

konečný stav na uvedených účtoch sa koriguje o kurzové rozdiely :

výsledkové

ak sa jedná o účty peňažné ( pokladňa, ceniny, bankové účty )

ak sa jedná o položky pohľadávok a záväzkov, ktoré boli počas účtovného obdobia vysporiadané a boli súčasťou
počiatočného stavu k 1.1. bežného obdobia.

ak sa jedná o účty zásob , ktoré boli spotrebované počas účtovného obdobia a boli súčasťou počiatočného stavu
k 1.1. bežného obdobia.

ak sa jedná o investičný majetok a drobný majetok, ktorý je súčasťou počiatočného stavu k 1.1. bežného obdobia
a došlo k jeho úbytku.
ak sa jedná o prevodový účet 395. Tento účet je spojovacím účtom vo vzťahu k organizačnej zložke.
4. Informácie k časti o dlhodobom nehmotnom majetku
- Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.
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5. Informácie k časti o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

A

b

c

Samostatné
Pestovahnuteľné
teľské
veci
celky
a súbory trvalých
hnuteľ- porastov
ných vecí
d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

f

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Spolu

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

540 200

3 885 226

1 328

4 426 754

Prírastky

323 541

323 541

Úbytky

88 590

88 590

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

540 200

4 120 177

1 328

4 661 705

Stav na začiatku
účtovného obdobia

258 549

3 294 328

3 552 877

Prírastky

38 334

330 848

369 182

87 745

87 745

296 883

3 537 431

3 834 314

Stav na začiatku
účtovného obdobia

281 651

590 898

1 328

873 877

Stav na konci
účtovného obdobia

243 317

582 746

1 328

827 391

Oprávky

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

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

A

b

c

Samostatné
Pestovahnuteľné
teľské
veci
celky
a súbory trvalých
hnuteľ- porastov
ných vecí
d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté preddavky
na DHM

Spolu

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

537 741

3 373 834

Prírastky

2 459

599 184

601 643

87 792

87 792

Úbytky

1 328

3 912 903

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

540 200

3 885 226

1 328

4 426 754

Stav na začiatku
účtovného obdobia

217 694

3 118 360

3 336 054

Prírastky

40 855

262 160

303 015

86 191

86 191

258 549

3 294 328

3 552 877

Stav na začiatku
účtovného obdobia

320 047

255 473

1 328

575 520

Stav na konci
účtovného obdobia

281 651

590 898

1 328

872 549

Oprávky

Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
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6.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Hodnota za bežné účtovné obdobie
243 317

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať
a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky novej
hodnoty:
Motorové vozidlú sú poistené havarijným a zákonným poisteným v poisťovni Allianz.
b)

c)

Záložné právo a obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku (budova Priekopy) zo dňa 3.4.2008 voči záložnému veriteľovi:
Tatra banka, a.s.
Dlhodobý majetok, pri ktorom prišlo k zabezpečovaciemu prevodu vlastníckeho práva, užívaný na základe zmluvy o
výpožičke

K zabezpečovaciemu prevodu vlastníckeho práva nedošlo.
d)

Obstaraný dlhodobý majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, užívaný účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.
e)

Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.
f)

Opravné položky k nadobudnutému majetku – účet 097

Účtovná jednotka neeviduje.
g)
1.
2.
3.

Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky
náklady na výskum v bežnom účtovnom období
- Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť
neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
- Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť
aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
- Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť
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7.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Podielové
CP
Podielové
a
podiely
Ostatné
Dlhodobý finančný
Pôžičky ÚJ
CP
v spoloč- dlhodobé
majetok
v kons.
a podiely v
nosti
CP
celku
DÚJ
s podstat- a podiely
ným
vplyvom
a

b

c

d

e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté preddavky
na DFM

Spolu

f

G

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
152 824
účtovného obdobia

53 403

206 227

53 403

62 005

0

144 222

Stav na začiatku
152 824
účtovného obdobia

53 403

206 227

Stav na konci
144 222
účtovného obdobia

0

144 222

Prírastky
Úbytky

8 602

Presuny
Stav na konci
144 222
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná hodnota
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
CP
Dlhodobý finančný Podielové a podiely Ostatné Pôžičky ÚJ
CP
v spoloč- dlhodov
majetok
a podiely
nosti
bé CP
kons.
v DÚJ
s podstat- a podiely
celku
ným
vplyvom
a

b

c

d

e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
166 653
účtovného obdobia

53 404

220 057

1

13 830

53 403

206 227

Stav na začiatku
166 653
účtovného obdobia

53 404

220 057

Stav na konci
152 824
účtovného obdobia

53 403

206 227

Prírastky
Úbytky

13 829

Presuny
Stav na konci
152 824
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná
hodnota

8.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať
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9.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie

Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

A

Podiel ÚJ na ZI
v%

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach
v%

Hodnota
vlastného
imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Výsledok
hospodárenia
ÚJ, v ktorej má
ÚJ umiestnený
DFM

Účtovná
hodnota DFM

b

c

d

e

f

Dcérske účtovné jednotky
ELCON PRAHA, a.s.

100 %

100 %

272 580

7 827

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný majetok
spolu
a)

x

x

x

x

Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.
b)

Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Uvedené informácie sú uvedené v bode j) písmena E.
c)

Záložné právo a obmedzenie práva nakladať s dlhodobým finančným majetkom

Spoločnosť nemá záložné právo na dlhodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s dlhodobým finančným
majetkom.
d)

Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou, alebo metódou
vlastného imania
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10. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti - neeviduje
11. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - neeviduje
12. Informácie o opravných položkách k zásobám
Spoločnosť tvorila opravnú položku na zásoby na základe odborného odhadu možného odpredaja evidovaných zásob.

13.
Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo
s nimi nakladať

Spoločnosť nemá na žiadne zásoby zriadené záložné právo.

14.

Informácie 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

A

b

c

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného účtovného
obdobia
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
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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

15.

Informácie k časti o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Spoločnosť netvorila opravné položky – neeviduje pohľadávky, pri ktorých je predpoklad, že by nemalo prísť ku ich inkasu.
16.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

A

b

C

d

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
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Pohľadávky z obchodného styku

5 877 051

5 877 051

90 139

90 139

Iné pohľadávky

74 905

171 578

Krátkodobé pohľadávky spolu

6 042 095

4 383 261

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

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

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

4 383 261

6 389 619

Krátkodobé pohľadávky spolu

4 383 261

6 389 619

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

17. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom
alebo inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo

X

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať

X

- pohľadávky nie sú kryté záložným právom.
- Na pohľadávky je zriadené generálne záložné právo ku prospechu TATRABANKA, a.s. z titulu poskytnutia
financovania v zmysle príslušných úverových zmlúv.
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18.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

32 671

57 297

Bežné bankové účty

3 479 672

831 604

3 512 343

888 901

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne
disponovať.

19.
Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetkuSpoločnosť nevykazuje a neeviduje
krátkodobý finančný majetok ku ktorému by bola potrebná tvorba opravnej položky.
20.
Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom
majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Názov položky

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné
právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo
s ním nakladať
Spoločnosť nemá na žiadne krátkodobý finančný majetok zriadené záložné právo a nemá ani pri žiadnom majetku obmedzené
právo nakladania s nim.

21.
Informácie ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou
hodnotou- nie je evidovaný taký majetok, ktorý by bol oceňovaný reálnou hodnotou.
22.

Informácie k časti o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
Poistné, predplatné, zostatky PHM v nádržiach

49 798

44 323

2 089 321

773 329

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
Časové rozlíšenie rozpracovanosti
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ako výnosy budúcich období – časové rozlíšenie rozpracovanosti sú evidované pri jednotlivých zmluvách:
náhrada osobných nákladov prostredníctvom kvalifikovaného odhadu odpracovaných hodín ocenených
prostredníctvom trhových hodinových sadzieb konkrétnych profesií (pracovníkov), ak také existovali
v časti nakupovaných služieb a materiálu v bežnom období vo výške prip. pomernej časti ktoré vecne súvisia
s príjmami budúcich období, ak také existovali.

23.

Informácie k časti o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

A

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

Istina
Finančný výnos
Spolu

Spoločnosť neeviduje a ani nenadobudla majetok formou finančného prenájmu.
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24. Informácie k časti o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
228 715

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

228 715

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

228 715

Tabuľka č. 2
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

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

3.

akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní

vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.
4.

zisk a strata účtovaná priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.
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25. Informácie k časti 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

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na audit

6 000

3 400

6 000

3 400

Rezerva na dovolenky

92 237

105 367

92 237

105 367

98 237

108 707

98 237

108 737

UP - socialka

SPOLU
Tabuľka č. 2

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

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na audit

3 000

3 000

6 000

Rezerva na dovolenky

96 136

92 237

96 136

92 237

99 136

95 237

96 136

98 237

UP - socialka

SPOLU
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zákonné rezervy
- rezerva na nevyčerpané zostatky dovoleniek vrátane sociálneho a zdravotného poistenia; a rezerva na audit
a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2014. Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2015.
ostatné rezervy
- nie sú účtované.
26.

Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 4 077 712
do jedného roka vrátane

4 739 314

Krátkodobé záväzky spolu

4 739 314

4 077 712

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

záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.
27.

Informácie 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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28. Informácie k časti o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

156 170

145 295

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu
nákladov

38 411

35 983

Tvorba sociálneho fondu spolu

38 411

35 983

Čerpanie sociálneho fondu

23 601

25 108

Konečný zostatok sociálneho fondu

170 980

156 170

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

Spoločnosť v období 01-12/2013 tvorila sociálny fond vo výške 35.983 EUR. Sociálny fond sa čerpal v súlade so zákonom
o sociálnom fonde na stravu zamestnancov a poskytnutie zamestnaneckých podporných požičiek.

29. Informácie o - vydané dlhopisy
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.
30.

Informácie k časti o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f

Dlhodobé bankové úvery
Tatrabanka, a.s.

EUR

15.12.2017 149 505

200 491

Bežné bankové úvery
Tatrabanka, a.s.

CZK

0

456 713

CZK

212 959

222 874

Krátkodobé bankové úvery
Finančná výpomoc

Zabezpečenie formou generálnej záložnej zmluvy k pohľadávkam ju prospechu TATRABANKA, a.s.
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31.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Stavebné práce

0

23 371

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

25

32.

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť neeviduje žiadne deriváty a ani v rámci bežného a ani predchádzajúceho účtovného obdobia nerealizovala žiaden
derivátový obchod.

34.

Informácie k časti o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

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

a
Istina
Finančný náklad
Spolu

35.

Informácie o tržbách
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (elektromontážne práce)

Oblasť odbytu

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

c

d

e

f

g

A
Služby

23 278 815

Tovar

2 791 965

Materiál

1 322 950

Spolu

27 393 730

38 349 786

38 349 786

36. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Konečný zostatok Konečný zostatok
a

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Začiatočný stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

e

f

b

c

d

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
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Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
vo výkaze ziskov a strát

x

x

x

Nie sú evidované
37.
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej
činnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:

44 224

993

17 059

312 042

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

38.

6 401

Informácie o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

23 278 815

Tržby za tovar

4 114 915

38 349 786

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

27 393 730

38 349 786
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39.

Informácie o nákladoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

12 274 191

26 500 731

3 400

3 000

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
opravy

108 517

74 401

Cestovné

256 126

295 315

25 147

21 185

11 379 919

25 028 441

101 209

500 277

68 404

227 906

5 935

43 200

Zaistenie pracoviska

36 247

55 973

Školenia, BOZP, najom, preprava, odpad, telefony,

11 759

12 702

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:

1 331 612

59 007

Predaj materialu

1 220 953

reprezentačné
Stavebno-montážne práce
projektovanie
Prenajom strojov + obsluha (žeriavy, mont.plošiny)
Inžinierska činnosť

poistky

Finančné náklady, z toho:

85 097

58 622

312 969

365 836

19 694

297 592

Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Predane obchodné podiely

212 444

uroky

18 999

20 429

Poistky, popalatky

61 832

47 815

Mimoriadne náklady, z toho:

41.

Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

366 590

x

X

305 617

x

X

teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani

31 742

30 449
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Umorenie daňovej straty
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Spolu

398 283

87 622

22

336 066

Splatná daň z príjmov

X

Odložená daň z príjmov

X

Celková daň z príjmov

x

77 295
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42. Informácie o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

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
Spoločnosť neeviduje žiaden majetok na podsúvahových účtoch.

43.

Informácie k časti o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk

2 123 105

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk

1 706 233

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
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44. Informácie k časti o podmienenom majetku
Druh podmieneného majetku

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné 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
Spoločnosť neeviduje žiaden podmienený majetok a ani podmienené záväzky.

45.
Informácie k časti o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov
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
Členovia orgánov sú v pracovnoprávnom vzťahu k spoločnosti a poberajú mzdu, ktorá je zúčtovaná ako mzdový náklad
spoločnosti spolu s ostatnými mzdovými nákladmi. Iné výhody poskytované nie sú.
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46.

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1
Hodnotové vyjadrenie obchodu

Spriaznená osoba

Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

C

d

ELCON PRAHA

Výnosy

0

0

ELCON PRAHA

Náklady

0

0

Tabuľka č. 2

47.

Hodnotové vyjadrenie obchodu

Dcérska účtovná jednotka/
Materská účtovná jednotka

Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

A

b

c

d

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

A
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

663 878

663 878

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
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Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy

1 500 000

3 000 000

1 499 693

3 000 307

Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a záväzkov

-182 887

185 506

35 069

-32 452

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín

-85 626

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových vkladov

-85 606

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

150 486

38 411

23 601

170 980

1 051 969

228 715

1 280 684

223 850

55 118

278 968

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby
– podnikateľa
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tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

663 878

663 878

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy

2 632 500

1 500 000

2 632 500

1 500 000

13 829

-182 887

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov

-169 058

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín

-85 626

-85 626

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

130 183

23 303

150 486

869 241

182 728

1 051 969

203 100

20 750

223 850

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby
– podnikateľa
Ako oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov sú vykázané zmeny hodnoty dcérskej spoločnosti ELCON PRAHA, a.s.
vykázanej a ocenenej metódou vlastného imania.
Ako oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sú vykázané z titulu rozdielu hodnoty vloženého majetku a nepeňažného vkladu
pri vklade do dcérskej spoločnosti.
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48.

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie
položky

Bežné účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S

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

366 599

305 604

A. 1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až
A. 1. 13.)

-1 180 546

-54 644

A. 1. 1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

373 043

303 014

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 (+/-)

10

212

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

-1 321 468

-381 242

A. 1. 6.

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

-23 371

23 371

A. 1. 7.

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

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

18 999

20 429

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-904

-1 103

A.1. 10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

-226 855

- 4 400

A. 1. 11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A. 1. 13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

- 1616 012

3 806 439

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

-1 658 845

2 006 146

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

25 657

1 800 293

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

17 176

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, -2 471 959
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

A. 3.

3 711 976

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

Obsah položky

A. 4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)

A. 5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

212 552

-2 259 407

3 711 976

10 005

6 401

-2 249 402

3 718 377

-325 154

-200 835

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.

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
150 436
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 (+)

6 855

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 (+)

220 000

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 (+)

B. 11.

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

B. 12.

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

-13 830

4 400
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Označenie
položky

Obsah položky

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 (-)

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

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

52 157

- 210 265

-50 986

-50 986

-50 986

-50 986

(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 činnost, (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 CP (-)

C. 2. 3.

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

C. 2. 4.

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 (-)
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Označenie
položky

Obsah položky

C. 2. 7.

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

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C. 2. 9.

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 (-)

C. 3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)

C. 4.

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

C. 5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky
z investičnej činnosti (-)

C. 6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (+)

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

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-50 986

-50 986

(súčet C. 1. až C. 9.)
D.

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

-2 248 231

3 457 126

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

3 512 344

888 901

2 094 929

3 512 344

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.
H.

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 (+/-)
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