Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

a

b

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
Za bezprostredne
nehnuteľnosti určenej na
predchádzajúce účtovné
predaj až do konca
obdobie
bežného účtovného
obdobia
c

d

Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj

0

0

0

Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

0

0

0

Hrubý zisk / hrubá strata

0

0

0

Čl.III - t)zložkách krátkodobého finančného majetku,
Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky
Pokladnica, ceniny

2588

2588

683

46

0

0

0

0

3271

2634

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovná strata

-483

Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

0

Zo štatutárnych a ostatných fondov

0

Z nerozdeleného zisku minulých období

0

Úhrada straty spoločníkmi

0

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

0

Iné

0

Spolu

0

Čl.III - (2) - c)výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Čl.III - (2) - d)štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa
hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,
Tabuľka 26: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

0

0

91

269

91

269

0

0

Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Záväzky po lehote splatnosti

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO 4 6 5 2 6 9 9 4

DIČ 2 0 2 3 4 1 7 7 2 6

str.2

Čl. IX
Prehľad o pohybe vlastného imania
(1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi
účtovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľkovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom
imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu
ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.
(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi
po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad
zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za účtovné obdobie a druhý prehľad za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie.
(3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu
vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná závierka a dňom, ku ktorému
bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.
Tabuľka 53: Informácie k Čl. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní
účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami
Pohyb vlastného imania (VI)
Stav VI na začiatku účt. obdobia
Zvýšenie alebo zníženie VI počas účt. obdobia
Stav VI na konci účt. obdobia:
Dôvody zmien VI :

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
5000

5000

0

0

5000

5000

0

0

5000

5000

Zákl. imanie nezapísané do OR (419)

0

0

Emisné ážio (412)

0

0

Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)

0

0

Ostatné kapitálové fondy (413)
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
(414,415,416)
Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)

0

0

0

0

Zákl. imanie zapísané do OR (411)

0

0

Nerozdelený zisk min. rokov (428)

891

891

Neuhradná strata min. rokov (429)

3888

3404

442

-483

Vyplatené dividendy

0

0

Ďalšie zmeny vlastného imania

0

0

Zmeny na účte fyzickej osoby (491)

0

0

Účtovný zisk alebo strata (431)

