Výročná správa
1.

Úvod.

Výročná správa za rok 2017 predkladaná spoločnosťou Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o.,
poskytuje prehľad o rozhodujúcich podnikateľských aktivitách spoločnosti, ich ekonomických výsledkoch
a finančných investíciách.

2.

Právna forma a predmet podnikania.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6. decembra 1999 a vznikla dňa 11. februára 2000
zápisom do obchodného registra. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka
číslo 19422/R, zastúpená spoločníkom Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 18 Partizánske, zastúpené
primátorom mesta doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD., pod obchodným názvom Technické služby mesta
Partizánske, spol. s r.o., so sídlom 958 30 Partizánske, Nemocničná 979/1, IČO 36 311 693.
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je:
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výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstva
výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín
nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu
prevádzka a údržba verejných WC
prevádzka a údržba trhovísk
prevádzka a údržba parkovísk
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
prenájom hmotného investičného majetku
prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie
prenájom nehnuteľností
prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
údržba miestnych komunikácií
údržba a výsadba zelene
poskytovanie služieb verejného stravovania
masérske služby
prevádzkovanie sauny
prevádzkovanie solária
vnútroštátna nákladná cestná doprava
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť
vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
prevádzkovanie výdajne stravy
výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny
čistenie kanalizačných systémov
prípravné práce k realizácii stavby
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
uskutočňovanie inžinierskych stavieb
uskutočňovanie pozemných stavieb
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

Činnosť spoločnosti je orientovaná hlavne na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, zber a skládkovanie
odpadu, údržbu a prevádzku miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, zimnú údržbu,
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
Spoločnosť je rozdelená na strediská, kde každé stredisko má vedúceho, ktorý zodpovedá v plnej miere za
celú činnosť strediska.
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Koná sa najmenej jedenkrát ročne, najneskôr do
30.12. príslušného kalendárneho roku.
Dozorná rada, ktorá plní funkciu kontrolného orgánu sa schádza štvrťročne, prípadne podľa potreby.
Zástupca spoločnosti je konateľ, ako štatutárny a výkonný orgán spoločnosti je oprávnený samostatne konať
v mene spoločnosti vo všetkých veciach a za spoločnosť podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore. Konateľa spoločnosti menuje a odvoláva valné
zhromaždenie.
Základné imanie k 1.1.2017 predstavovalo čiastku 4 429 266,00 Eur. V priebehu roku 2017 sa základné
imanie nemenilo.
Základné imanie k 31.12.2017 tvorí 4 429 266,00 Eur.

3.

Vyhodnotenie podnikateľského zámeru.

Základný ekonomický ukazovateľ finančného plánu – zisk – spoločnosť Technické služby mesta
Partizánske v roku 2017 vykázala vo výške 1 328,- Eur. Hospodársky výsledok je oproti plánovanému síce
nižší o 8 494,- Eur, ale aj napriek tomu spoločnosť prosperuje, keďže uzatvorila hodnotiace obdobie s kladným
výsledkom.
Stredisko stavebná činnosť vykázalo na konci roka stratu vo výške 2 967,- Eur. K strate na tomto stredisku
prispeli nielen zvýšené náklady ako boli plánované, ale i zmena financovania prác vykonávaných pre
zriadovateľa a to formou dotácii. Tieto boli však určené len na pokrytie priamych nákladov a keďže stredisko
vykonáva väčšinu prác pre Mesto Partizánske, vykazovalo výkony bez tvorby zisku. Pre Mesto Partizánske boli
realizované práce charakteru opráv komunikácii (opravy chodníkov, rozšírenie spevnených plôch pre zberné
nádoby a parkoviská), čistenie kanalizačných vpustí, údržba verejného osvetlenia , dopravné značenie či rôzne
opravy v školách. Okrem týchto činností stredisko realizovalo práce pre externých odberateľov –
Rímskokatolícka cirkev Partizánske, SAD Prievidza, Vepos Nováky a priľahlé obce.
Stredisko záhradnícke služby vykázalo v roku 2017 stratu v objeme 3 789,- Eur. Stredisko vykázalo lepší
hospodársky výsledok ako bol plánovaný, keďže znížilo stratu o 11 347,- eur. Zaoberalo sa hlavne výsadbou
a údržbou mestskej zelene, kosením mestskej zóny Partizánske a okolitých obcí, orezávaním, výrubom stromov
a odvozom konárov. Na hospodárskom výsledku sa taktiež odrazil spôsob financovania prác pre zriaďovateľa
formou dotácií. Stredisko zabezpečovalo údržbu drevín a zelene tiež aj pre NsP Partizánske, Farský úrad
Partizánske a okolité obce.
Strediskom, ktoré kladne ovplyvnilo celkový hospodársky výsledok bolo stredisko odpadové hospodárstvo,
kde bol zisk vo výške 134 309,- Eur. Stredisko sa zaoberá zvozom odpadu, uložením a skládkovaním na skládke
tuhého komunálneho odpadu v Brodzanoch a tiež zberom a triedením odpadu vybraných komodít.
Na stredisku tepelné hospodárstvo sme dosiahli zisk vo výške 211 020,- Eur, ktorý výrazne prispel
k priaznivému výsledku hospodárenia celej spoločnosti. Pracovníci strediska počas roka zabezpečovali údržbu
a opravy technologických zariadení pre plynulý chod kotolní.
Stredisko doprava a mechanizácia vykázalo za rok 2017 minimálnu stratu vo výške 655,- Eur, ktorá je
zapríčinená nárastom nákladov oproti plánovaným, a to najmä v oblasti opráv vozového parku. Stredisko okrem
bežných činností poskytovaných pre mesto Partizánske a stálych odberateľov (vývoz komunálneho a objemného
odpadu ) poskytovalo služby ako napr. zametanie pre spoločnosti Strabag, zimná údržba pre SAT Slovensko,
Lynnfield, práce polievacími vozidlami a služby v oblasti pretláčania kanalizácií a opráv motorových vozidiel.

Na strediskách športovísk hospodársky výsledok – strata vo výške 312 515,- eur – bol ovplyvnený do
značnej miery prácami na ich opravách a údržbe, ktoré ovplyvnili výšku nákladov. Aj napriek vykázanej strate
je hospodársky výsledok lepší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čo sa týka využitia letného kúpaliska,
sezóna 2017 bola lepšia aj v dôsledku úsilia pracovníkov tohto strediska, ktorí okrem bežného zabezpečovania
chodu kúpaliska zorganizovali aj rôzne kultúrne a športové akcie pre návštevníkov.
Všetky strediská pracovali s maximálnym využitím pracovnej doby, strojov a zariadení.

Ukazovatele

Skutočnosť /v Eur / k
31.12.2017 31.12.2016
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6 056 950

5 925 445

1,022
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Náklady

6 055 622

5 908 553

1,025

5 522 193

6 055 622
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16 892

9 822

1 328

Hospodársky výsledok

Index
2017/2016

Skutočnosť
2017
/ v Eur /
6 056 950

%
plnenia
plánu
109,49
109,66

Plánovaný vývoj pre rok 2018
Spoločnosť pre budúci rok plánuje výnosy vo výške 5 891 170 Eur a náklady vo výške 5 884 188 Eur
a plánovaný zisk 6 982 Eur. Spoločnosť plánuje svoju činnosť vykonávať v rovnakej štruktúre stredísk
s porovnateľným obratom a nákladmi ako v roku 2017. Spoločnosť nemá v pláne rozšíriť svoje aktivity o nové
činnosti
a nemá
v pláne
ani
žiadne
obmedzenie,
prípadne
utlmenie
svojej
činnosti.

Investície.
Plánované investície na rok 2017 a skutočnosť sú prehľadne zachytené v nasledovnej tabuľke:
Investičná akcia

Plán 2017
TSM

Mesto
Partizánske

Skutočnosť rok 2017
TSM

Mesto
Partizánske

Str. 100
Str. 2xx
Str. 3xx
Str.4xx
Proj.dokum.„Rekonštrukcia kotolne
PK A vrátane vonkaj.rozvodov“

30 000,00 €

Str. 5xx
Vozidlo Peugeot Partner

1700,00 €

Str. 6xx
Vozidlo na odvoz komun.odpadu

60 000,00 €

53 700,00 €

Str. 7xx
Kombinovaná herná zostava

7 395,36 €

Vodný vysávač DOLPHIN – 2ks

4 600,00 €

Vodná hmla-kúpalisko

2 914,05 €

Pozemok č.p. “C“ 3531/2

19 600,00 €

Str. 980
Rekonštrukcia kotolne TSM

25 000,00 €

19 894,69 €

Pozemok č.p. “C“3122
Celkom ukončené investície

2 250,00 €
90 204,10 €

21 850,00 €

Rozpracované investície:
Radové garáže TSM

6 700,52 €

Prístrešok pre vozidlá

2 249,39 €

Karanténna stanica

166,00 €

Tribúna FŠ

38 542,60 €

Prekládka tepelného kanála

41 800,00 €

Skládka TKO-II.etapa 1.časť
Celkom rozpracované investície
Celkom investície

4 200,00 €
93 658,51 €
183 862,61 €

21 850,00 €

Obrat.
V roku 2017 dosiahla spoločnosť Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. obrat vo výške
6 056 950,- Eur. Oproti skutočnosti predchádzajúceho roku to predstavuje nárast o 131 505,- Eur. Spoločnosť
splnila plán výnosov za rok 2017 na 109,49%.
Hlavným zdrojom tržieb boli výnosy strediska tepelné hospodárstvo v objeme 2 817 676,- Eur, strediska
likvidácia odpadu a separovaný zber v objeme 1 057 738,- Eur, strediska stavebná činnosť a elektro v objeme
699 134,- Eur, strediska doprava a mechanizácia v objeme 625 930,- Eur. Na ostatných strediskách boli výnosy
pomerne nižšie, ide o stredisko športovísk, záhradnícke služby.
Hlavným odberateľom služieb je Mesto Partizánske. Vo veľkej miere sú vykonávané práce i pre okolité
obecné úrady, súkromných podnikateľov a súkromné osoby.
4.

Majetková a finančná situácia spoločnosti.
4.1. Majetková situácia.

Majetková situácia spoločnosti je daná stavom, štruktúrou a vývojom jednotlivých zložiek majetku,
záväzkov a vlastného imania vyplývajúcich zo súvahy.
Rok 2017
(v Eur)

Rok 2016
(v Eur)

Rozdiel
(v Eur)

Index
2017/2016

Majetok spoločnosti
Neobežný majetok
v tom:
-dlhodobý nehmotný majetok
-dlhodobý hmotný majetok
-dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
v tom:
-zásoby
-krátkodobé pohľadávky
-finančné účty
Časové rozlíšenie

7 094 147
6 033 668

7 599 803
6 425 564

-505 656
-391 896

0,933
0,939

6 033 668
1 029 838

6 425 564
1 144 190

-391 896
-114 352

0,939

130 055
499 611
400 172
30 641

118 665
600 279
425 246
30 049

11 390
-100 668
-25 074
592

1,096
0,832
0,941
1,019

Záväzky a vlastné imanie spolu
Vlastné imanie
v tom :
-základné imanie
- pohľadávky za upísané VI
-kapitálové fondy
-fondy zo zisku
-výsledok hospod. min. rokov
-výsledok hospod. účtov. obdobia
Záväzky
v tom :
-rezervy
–dlhodobé záväzky
-krátkodobé záväzky
-bankové úvery
Časové rozlíšenie

7 094 147
4 138 297

7 599 803
4 098 169

-505 656
40 128

0,933
1,010

4 429 266
0
207 950
8 043
-508 290
1 328
1 811 459

4 429 266
0
207 950
7 199
-563 138
16 892
2 251 375

512
55 180
-15 564
-439 916

1,000
1,000
1,071
0,902
0,079
0,805

337 456
156 978
628 978
688 047
1 144 391

568 436
65 161
644 611
973 167
1 250 259

-230 980
91 817
-15 633
-285 120
-105 868

0,59
2,409
0,976
0,707
0,915

0,900

Majetok spoločnosti v roku 2017 oproti roku 2016 poklesol o sumu 505 656,- Eur, indexom 0,933 za
súčasného poklesu neobežného majetku o 391 896,- Eur a taktiež poklesu obežného majetku o 114 352,- Eur.
Najväčší vplyv na zníženie majetku mal pokles stavu neobežného majetku – zníženie zostatkovej ceny
dlhodobého hmotného majetku.
Vlastné imanie vzrástlo o 40 128,- Eur, a záväzky o 76 184,- Eur . Spoločnosť svoj bankový úver riadne
spláca.

4.2.

Finančná situácia spoločnosti za rok 2017

Finančná situácia spoločnosti posudzovaná sústavou ukazovateľov metódou indexu bonity je v roku 2017
nasledovná:
Ukazovateľ

Ukazovateľ
Index bonity

2011
3,005

2012
3,528

2013
3,371

2014
3,414

2015
3,786

2016
4,165

2017
4,726

Všeobecne pri posudzovaní finančnej situácie podniku (ako celku) sa vychádza z úrovne indexu bonity,
s ktorým pracujú peňažné ústavy prispôsobeným ich podmienkam. Čím je index bonity väčší, tým je finančná
situácia lepšia. Záporné hodnoty svedčia o zlej finančnej situácii podniku.
Spoločnosť v roku 2017 dosiahla index bonity 4,726 a je najlepší za sledované obdobie od r. 2011 do roku
2017. Spoločnosť má stabilnú finančnú situáciu s miernym zlepšením.
Zadĺženosť v roku 2017
cuzdie zdroje
celkový kapitál

Ukazovateľ
zadĺženosť

2009
0,285

=

2010
0,323

1 811 459
7 094 147

2011
0,439

=

2012
0,3979

0,255

2013
0,3817

2014
0.3679

2015
0,3243

2016
0,296

2017
0,255

Zadĺženosť sa opäť zlepšila a je porovnateľná s minulým rokom. Zlepšenie spôsobilo zníženie celkových
záväzkov.

Bežná likvidita v roku 2017
Krátkodobé pohľadávky + krátkodobý
finančný majetok
krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové
úvery + krátkodobé fin. Výpomoci

Ukazovateľ
Bežná
likvidita

2009
0,74

2010
1,18

2011
1,644

2012
1,249

=

2013
0,932

899 783

= 0,984

914 098

2014
0,837

2015
0,918

2016
1,103

2017
0,984

V spoločnosti v porovnaní s minulým rokom, za rok 2017 opäť mierne poklesla celková zadĺženosť na
úroveň 25,5% V roku 2016 bola zadĺženosť 29,6%. Zadĺženosť teda poklesla v porovnaní s predchádzajúcim
rokom o 4,1 bodu. Je najnižšia v období rokov 2009 až 2017.
V roku 2017 sa mierne znížila bežná likvidita na úroveň 0,984, čo je zhoršenie v porovnaní s minulým
rokom o 0,119 bodu. Na mierne zhoršenie malo vplyv hlavne zníženie finančných účtov.
Informácia o významných rizikách a neistotách
Na základe vyhodnotenia finančnej situácie za rok 2017 a predpokladanom vývoji podľa plánu na rok 2018
možno konštatovať, že nie sú známe významné riziká a neistoty, ktoré by spoločnosť mala zverejniť.
Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a zamestnanosť
Tak ako je uvedené v poznámkach k účtovnej závierke na str.1, spoločnosť zamestnávala k 31.12.2017
celkovo 146 zamestnancov. Spoločnosť nemá v pláne výrazne zníženie počtu zamestnancov a ani zvýšenie počtu
zamestnancov. V oblasti vplyvu na životné prostredie možno konštatovať, že spoločnosť má výrazný vplyv na
zlepšenie životného prostredia tým, že prevádzkuje skládku odpadu a tento likviduje v súlade so všetkými
požadovanými environmentálnymi normami.
Informáciu o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa
V spoločnosti nenastali po skončení účtovného obdobia žiadne významné skutočnosti, ktoré by naznačovali,
že by spoločnosť nemohla pokračovať nepretržite vo svojej činnosti. Spoločnosť nemá v pláne žiadnu fúziu ani
rozdelenie.
Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť nevykonáva výskum ani vývoj.
Informácia o nadobúdaní obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej
účtovnej jednotky podľa § 22,
Spoločnosť nemá žiadne podiely v iných účtovných jednotkách.

Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

1.

POPIS SPOLOČNOSTI

Technické služby mesta Partizánske (ďalej len „spoločnosť”) je spoločnosť s ručením obmedzeným,
ktorá vznikla dňa 06.12.1999. Dňa 11.02.2000 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na
Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro. vložka č. 19422/R. Spoločnosť sídli v Partizánskom,
Nemocničná 979/1, Slovenská republika, identifikačné číslo 36311693.
V roku 2017 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra. Hlavným
predmetom činnosti je:
1. Nakladanie s odpadmi
2. Výroba a rozvod tepla
3. Stavebná činnosť
4. Údržba zelene
Informácie o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

143

146

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

146

146

8

9

počet vedúcich zamestnancov

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

Spoločník
Mesto Partizánske

Výška podielu na základnom imaní
absolútne
v%
áno

100

Podiel na
hlasovacích právach
v%

Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI v %

100

Spolu

1
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

-

Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

Spoločník do dňa zmeny v štruktúre
spoločníkov

Výška podielu na základnom
imaní

Dátum
zmeny

Spoločník/Akcionár

Spolu

absolútne

Podiel na
hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných
položkách VI ako
na ZI v %

v%

x

Spoločnosť nie je súčasťou skupiny.
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach .

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:
Predstavenstvo (Konatelia)
Ing. Jozef Jarošinec

konateľ

Dozorná rada
Predseda:

Juraj Krasula

Podpredseda:

Erich Dvonč

Členovia:

Mgr. Vladimír Karásek
Ing. Anton Jašík
Ing. Iveta Matejovová .
Ľudovít Kamien
Tomáš Merašický
Mária Bielešová

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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2.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná
závierka.
Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2016 bola
schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 05.06.2017.
VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY
Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016
a 2017 sú nasledovné:
a)

Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu
obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré
zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych
nákladov).
Odpisovanie
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti
príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú
stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

Aktivované náklady na vývoj

-

-

-

Softvér

-

-

-

Oceniteľné práva

-

-

-

Goodwill

-

-

-

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

-

-

-

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná
položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
b)

Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu
obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré
zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych
nákladov).
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu.
Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.
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Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo
jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci
zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek
majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o
prevzaté záväzky.
Odpisovanie
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného
majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre
jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

Stavby

35

2,9

R

Stroje, prístroje a zariadenia

10

10

R

Dopravné prostriedky

5

20

R

Inventár

5

20

R

Iný dlhodobý hmotný majetok

5

20

R

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná
položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c)

Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere
určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby
splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.
Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a
dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.
Cenné papiere určené na obchodovanie sú cenné papiere držané za účelom obchodovania na
verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom, maximálne ročnom
horizonte. Cenné papiere držané do doby splatnosti sú cenné papiere, ktoré majú stanovenú splatnosť
a spoločnosť má úmysel a schopnosť držať ich do doby splatnosti. Cenné papiere a podiely
realizovateľné sú cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cenným papierom určeným na obchodovanie,
cenným papierom držaným do doby splatnosti ani majetkovou účasťou.
d)

Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first-in, first-out" (FIFO prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob)/, s
použitím pevných cien a oceňovacích rozdielov /váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena
zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo,
provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú
priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.
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e)

Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa
zisťuje ako :
pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa
rozpočtu,
posúdenie, zhodnotenie vykonanej práce, napr. odpracované hodiny, počet ukončených operácií,
dokončenie niektorých častí zákazky, napr. dokončenie poschodia domu k celkovému počtu
poschodí domu.
Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže
spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom
účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (ďalej len „metóda nulového
zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
O zákazkovej výrobe spoločnosť neúčtuje, nakoľko nemá náplň pre tieto účty.
f)

Zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj

O zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj sa účtuje na základe posúdenia indikátorov
priebežného transferu zhotoviteľom, pričom rozhodnutie zhotoviteľa o existencii priebežného
transferu, zhodnotenie a opis indikátorov sa uvádzajú v poznámkach účtovnej závierky.
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa oceňuje metódou percenta dokončenia alebo
metódou nulového zisku.
O zákazkovej výstavbe nehnuteľností spoločnosť neúčtuje.
g)

Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok
sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami .
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.
h)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
i)

Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa
vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.
Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť
dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.
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j)

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
k)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
l)

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia , kapitálových fondov, oceňovacích
rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.
Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.
Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.
Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú
tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi , a pod.
Spoločnosť vytvára rezervný fond prídelom vo výške 5% z dosiahnutého zisku.
m)

Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa do 31. decembra 2008 prepočítavali na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň uskutočnenia transakcie. Po 1. januári 2009
(deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu
zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené
alebo predané.
n)

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
o)

Deriváty

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako
zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:
zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný
zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho
vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému
riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až
125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému
riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku
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zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky
alebo priebežnej účtovnej závierky.
V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.
Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných
krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.
Spoločnosť TSM Partizánske o derivátoch neúčtuje.
p)

Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených
do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého
majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky
nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň
prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi
finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do
nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.
Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej
zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov
rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.
Spoločnosť v roku 2017 o finančnom lízingu neúčtovala.
q)

Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného
o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane
(odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou
v súvahe a ich daňovou základňou,
možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti,
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.
r)

Dotácie/Investičné ponuky

Spoločnosti bola v roku 2017 poskytnutá dotácia v celkovej sume 48.450,00 Eur, na zabezpečenie
prevádzky v športových zariadeniach, ďalšie finančné dotácie v celkovej výške 431.813,00 Eur, na
zabezpečenie údržby verejného osvetlenia, zimnej údržby mesta, údržby zelene, centra mesta a pod.
Poskytovateľom je Mesto Partizánske.
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3.

DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok
Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

18606

18606

18606

18606

18606

18606

18606

18606

0

0

0

0

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

18606

180606

18606

18606

18606

18606

18606

18606

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

0

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

Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

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

0
0
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b) Dlhodobý hmotný majetok
Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

70259

4545619

5903017

4430

59621

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

25798

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

11211

154690

10710594

100027

164078

139488

139488

115229

10735184

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia

70259

4550049

5962638

25798

11211

Oprávky
Stav na začiatku
účtovn. obdobia

900603

Prírastky

2929486

1719

3831808

120521

357100

192

477813

1021124

3286586

1911

4309621

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

70259

3645016

2973531

25798

9492

154690

6878786

Stav na konci
účtov. obdobia

70259

3528925

2676052

25798

9300

115229

6425563
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Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

Stav na začiatku
účtov. obdobia

70259

4550049

5962638

Prírastky

21 850

Dlhodobý hmotný
majetok

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

25798

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

11211

115229

10735184

Spolu

Prvotné ocenenie

Úbytky

803

90204

91436

204 293

9126

590

113006

122722

4541726

6052252

93659

10816755

1021124

3286586

1911

4309621

125009

357982

192

485286

9127

590

1137006

3643978

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia

92 109

25798

11211

Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia

9717
2103

4783087

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

70259

3528925

2676052

25798

9300

115229

6425563

Stav na konci
účtov. obdobia

92109

3404720

2408274

25798

9108

93659

6033668

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

1376240

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

-
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Poistenie majetku
Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni ALLIANZ ,QBE a GENERALI. Majetkové poistenie zahŕňa
predovšetkým poistenie stavieb, zariadení a zásob, strojov a technologických zariadení. Majetok je
poistený proti krádeži vlámaním, proti vandalizmu a zodpovednosti za škodu. Ročný limit plnenia je
pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 6232077,- EUR.
c) Dlhodobý finančný majetok
Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý
finančný majetok

Podielové CP
a podiely v DÚJ

Podielov
é CP
a podiely
v spoloč
-nosti
s podsta
t-ným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnost
i najviac
jeden rok

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý
finančný majetok

Podielové CP
a podiely v DÚJ

Podielov
é CP
a podiely
v spoloč
-nosti
s podsta
t-ným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnost
i najviac
jeden rok

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia

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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Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej má
ÚJ umiestnený DFM

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

Dcérske účtovné jednotky

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný
majetok spolu

x

x

x

x
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Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do
splatnosti

Druh CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
dlhového CP
z účtovníctva
v účtovnom
období

Stav na
konci
účtovného
obdobia

Do splatnosti viac ako
päť rokov
Do splatnosti od troch
do piatich rokov
vrátane
Do splatnosti od
jedného do troch
rokov vrátane
Do splatnosti do
jedného roka vrátane
Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

x

Informácie k o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období

Stav na konci
účtovného
obdobia

Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti od troch do
piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného
do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného
roka vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

15
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

4.

ZÁSOBY

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu
prostredníctvom opravných položiek.

Informácie o opravných položkách k zásobám
Bežné účtovné obdobie
Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Zásoby

Tvorba OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu
zániku
opodstatnenost
i

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku z
účtovníctva

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia

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

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj
Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné
obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku
obstarávania

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
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5.

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Názov položky

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Za bežné účtovné
obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného
účtovného obdobia

Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku zákazkovej výroby
až do konca bežného účtovného
obdobia

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

Názov položky

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Za bežné účtovné
obdobie

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

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

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

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
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6.

POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného
styku

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku z
účtovníctva

19945

5066

14653

10358

19945

5066

14653

10358

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke
a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

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

438 394

52801

491 195

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
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky podľa zostatkovej doby
splatnosti

8416

8416

468 810

52801

Bežné účtovné obdobie

499 611

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

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

499611

505331

Krátkodobé pohľadávky spolu

499611

505331

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
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Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu
Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať

7.

Hodnota pohľadávky

-

-

x

528162

x

-

FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

17316

15331

382856

409915

400172

425246

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do
jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu
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Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku z
účtovníctva

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu

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

Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie / zníženie
hodnoty
(+ / -)

Vplyv ocenenia na
výsledok hospodárenia
bežného účtovného
obdobia

Vplyv ocenenia na
vlastné imanie

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
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8.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:

7910

10631

876

807

7034

9824

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

22731

19417

vyúčtovanie energií (teplo+voda)

22731

19417

predplatné
ostatné
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

9.

MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE
PRENAJÍMATEĽOM)

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov položky
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

Istina
Finančný výnos
Spolu
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10. VLASTNÉ IMANIE
Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

16892

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

845

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

16047

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

16892

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
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Informácie o zmenách vlastného imania
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie
Vlastné
podiely

akcie

a vlastné

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

4429266

4429266

207950

207950

332

332

obchodné

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy

6867

845

7712

Nerozdelený zisk minulých rokov

180227

16047

196274

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia
účtovného obdobia

bežného

-743365

38800

-704565

16892

15564

1328

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej
osoby – podnikateľa
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie
Vlastné
podiely

akcie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

4429266
a vlastné

Stav na konci
účtovného
obdobia
4429266

obchodné

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie

-21850

21850

0

Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy

207950

207950

332

332

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie
účastín

rozdiely

z kapitálových

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy

6606

261

6867

Nerozdelený zisk minulých rokov

175265

4 962

180 227

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia
účtovného obdobia

-743365

bežného

-743365

5223

11669

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

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 05.06.2017 schválilo rozdelenie zisku za rok 2016 .
Vedenie spoločnosti navrhuje zúčtovať zisk za rok 2016 nasledovne:
a/ 5% použiť na tvorbu rezervného fondu
b/ zostatok preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov
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11. REZERVY
Informácie o rezervách
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Zrušenie

Dlhodobé rezervy, z toho:

250671

13402

-

-

264073

Rezerva na rekultiváciu

250671

13402

-

-

264073

-

-

-

-

-

294644

115225

105506

-

304363

Zákonné krátk.rezervy

78406

79225

78406

-

79225

Ostatné-rezerva na opravy

25000

20000

25000

-

20000

191238

16000

2100

-

205138

Ostatné

Krátkodobérezervy, z toho:

Ostatné

Dlhodobá rezerva je vytvorená z dôvodu rekultivácie skládky tuhého komunálneho odpadu
a predpokladaný rok použitia je rok 2020.
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Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Zrušenie

Dlhodobé rezervy, z toho:

264073

37385

-

-

301458

Rezerva na rekultiváciu

264073

37385

-

-

301458

-

-

-

-

-

-

35998

79225

-

32199

20000

-

0

202839

-

3799

Ostatné

Krátkodobérezervy, z toho:

304363

Zákonne krátkod .rezervy

79225

Ostatné-rezerva na opravy

20000

Ostatné

205138

32199

1500

27
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

12. ZÁVÄZKY
Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

53379

-

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

575599

644 611

Krátkodobé záväzky spolu

628 978

644 611

-

-

-

-

-

-

Záväzky po lehote splatnosti

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

Záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa spoločnosť neeviduje.

Záväzky voči spriazneným osobám – dotácia na vrátenie 2.020,23 Eur - Mesto Partizánske.
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

3962

251

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

12095

10733

Tvorba sociálneho fondu spolu

12095

10733

Čerpanie sociálneho fondu

8518

7022

Konečný zostatok sociálneho fondu

7539

3962

Názov položky

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
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13. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI
Informácie o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného
dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Dlhodobé bankové úvery
Úver ČSOB

Eur

05/2020

402927

688047

Eur

05/2020

285 120

285 120

Krátkodobé bankové úvery
Úver ČSOB
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Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:
(EUR)

Bankové úvery

2017

285120

2018

285120

Kontokorentné účty

Finančné výpomoci
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14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 679 179

493 079

1 679 179

493 079

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

427 056

225 138

odpočítateľné

427 056

225 138

odpočítateľné
zdaniteľné

zdaniteľné
Možnosť
umorovať
v budúcnosti

daňovú

stratu

539 006

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)

21

21

Odložená daňová pohľadávka

202 872

47 279

Uplatnená daňová pohľadávka

202 872

47 279

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

155 594

-122 062

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

Odložený daňový záväzok

352 672

108 477

Zmena odloženého daňového záväzku

244 149

-172 657

Zaúčtovaná ako náklad

244 149

-172 657

88 556

-50 588

- 149 754

-61 198

Zaúčtovaná do vlastného imania
Celkový vplyv zúčtovania zmeny odloženej
daňovej pohľadávky a odl. daňového záväzku na
náklady (+) zvýšenie (-) zníženie
Zostatok odloženej daň. Pohľad. a záväzku
k 31.12. (+) pohľadávka (-) záväzok

Spoločnosť zaúčtovala v roku 2017 sumu 88 556 eur ako celkové zúčtovania vplyvu zníženia a zvýšenia
nákladov daňovej pohľadávky a záväzku.
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15. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé,
z toho:

22995

52927

Vyúčtovanie tepla

22995

52927

1117942

1192726

3453

4606

Výnosy budúcich období dlhodobé :

Výnosy budúcich období krátkodobé :

16. DERIVÁTY
Spoločnosť nemá uzavreté zmluvy o derivátoch. e

Názov položky

Účtovná hodnota
pohľadávky

záväzky

Dohodnutá cena
podkladového nástroja

Deriváty určené na obchodovanie,
z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
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Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom
na

Výsledok
hospodárenia
Deriváty
určené
obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie
z toho:

Výsledok
hospodárenia

Vlastné imanie

Vlastné imanie

na

deriváty,

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových
účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne
nezabezpečené
Spolu
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17. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)
Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov položky
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

Istina
Finančný náklad
Spolu

18. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prenajatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky
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Informácie o podmienených záväzkoch
Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne
predpisov

záväzných

právnych

Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne
predpisov

záväzných

právnych

Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Informácie o podmienenom majetku
Druh podmieneného majetku
Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva
z investovania
prostriedkov
získaných oslobodením od dane z
príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
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19. VÝNOSY A NÁKLADY
Tržby
Informácie o tržbách
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (výroba tepla)
Oblasť odbytu

SR

Spolu

Bežné
účtovné
obdobie
2799176

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (skládka odpadu)

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

2988279

660322

2799176

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (stavebná výroba)

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
723420

660322

Bežné
účtovné
obdobie
500368

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
351366

500368

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob
Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob

Názov položky
Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody

x

x

x

-

-

Reprezentačné

x

x

x

-

-

Dary

x

x

x

-

-

Iné

x

x

x

-

-

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

x

x

x

-

-
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Aktivácia
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti
a mimoriadnej činnosti
Názov položky
Významné položky
nákladov, z toho:

pri

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

aktivácii

Aktivácia vnútropodnikových služieb

283 487

286873

4811292

4786928

138111

126153

324

349

Ostatné významné položky výnosov
z hospodárskej činnosti, z toho:
Predaj služieb
Predaj materiálu-nafta
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:
úroky

Mimoriadne výnosy, z toho:

Informácie o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

-

-

4 811 292

4 786 928

112389

91737

Výnosy zo zákazky

-

-

Výnosy z nehnuteĺnosti na predaj

-

-

325

350

4924006

4879015

Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar

Iné
výnosy
činnosťou

súvisiace

s bežnou

Čistý obrat celkom
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Náklady
Informácie o nákladoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby,
z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej
činnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej
účtovnej závierky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

3000

3000

3000

3000

Spotreba energií

1390590

1477406

Spotreba služieb

278940

242028

Spotreba materiálu

927210

923262

opravy

163539

184406

1957697

1772711

136534

1224796

103

58

1708

2400

11253

20453

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za
poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov
z hospodárskej činnosti, z toho:

Mzdové náklady+poistné
Ostatné náklady na HČ
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných
nákladov, z toho:
Bankové poplatky
úroky
Mimoriadne náklady, z toho:
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Dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako
náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby
dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako
náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby
dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa
umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov
predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa
v predchádzajúcich obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej
pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa
účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov
a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na
položky účtované priamo na účty vlastného imania
bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
Teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty

Daň

Daň v %

Základ dane

89 678

x

100,00%

-33 631

x

18 832

21%

x

36 848

7 738

8,6%

138 741

30 523

391 006

-82 111

-242 268

-53 298

0

0

0

0

x

0

-264 480

Spolu

Daň
x

-137 158

Splatná daň z príjmov

x

0

Odložená daň z príjmov

x

88 556

98,75%

x

-50 588

Celková daň z príjmov

x

88 556

98,74%

x

-50 588
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Daň v %
100,00%

Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2017

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
Hodnota príjmu, výhody súčasných členov
orgánov
štatutárnych

dozorných

iných

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov
štatutárnych

dozorných

iných

Druh príjmu, výhody
Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

32959

1295

30680

1129

Peňažné príjmy

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné
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20. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH
Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

Mesto Partizánske

Kód druhu
obchodu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

03 (nájom)

70297

70297

08(pôžička)

0

0

11 (služby)

1087495

1037512

11 (teplo+voda)

104626

111375

11 (prenájom)

10025

10688

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska účtovná jednotka/
Materská účtovná jednotka

Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.
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Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových
a mimoriadnych položiek)
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Opravná položka k pohľadávkam
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

2016

2015

-33 630

14 206

477 813
5 211

471 800
16 266
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Nerealizované kurzové straty
Nerealizované kurzové zisky
Rezervy
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou
hodnotou majetku
Iné nepeňažné operácie
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a
iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)
Úbytok (prírastok) zásob
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia
pasív)
Peňažné toky z prevádzky

-3 683

56 460

445 711

558 732

-133 382

83 870

14 418

-22 147

101 509

-100 382

428 256

520 073

22. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

DNI,

KU

KTORÉMU SA

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
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