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POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
účtovná jednotka eGroup Solutions, a.s.
obdobie 01 / 2019 – 12 / 2019
predchádzajúce obdobie 01 / 2018 – 12 / 2018

A. Informácia o účtovnej jednotke
A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: eGroup Solutions, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava
Dátum založenia: 16.09.2009
Dátum vzniku: 28.10.2009
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4875/B
A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- počítačové služby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:
- žiadne
A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
- riadna účtovná závierka
A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.09.2019

1.

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie

20,9

19,2

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

23

20

počet vedúcich zamestnancov

4

4

C. Informácie o konsolidovanom celku
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E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
- áno
V prípade ak nie, uviesť dôvod: ....................................................................
E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:
- účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve
- v roku 2019 nenastali zmeny použitých účtovných zásad a metód oproti roku 2018
E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - nebol
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nebol
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nebol
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - ocenený obstarávacou cenou (cena obstarania + vedľajšie obstar. náklady)
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nebol
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nebol
7. dlhodobý finančný majetok - nebol
8. zásoby obstarané kúpou - ocenené obstarávacou cenou (cena obstarania + vedľajšie obstarávacie náklady)
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - neboli
10. zásoby obstarané iným spôsobom - neboli
11. zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj - neboli
12. pohľadávky - ocenené menovitou hodnotou
13. krátkodobý finančný majetok - ocenený menovitou hodnotou
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - ocenené menovitou hodnotou
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - ocenené menovitou hodnotou
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - ocenené menovitou hodnotou
17. deriváty - neboli
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - neboli
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - ocenený obstarávacou cenou
20. majetok obstaraný v privatizácii - nebol
21. daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“)
a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)
- ocenené nominálnou hodnotou
E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
- účtovná jednotka má zostavený odpisový plán dlhodobého majetku. Účtovné odpisy sú zhodné ako daňové odpisy
(s výnimkou spôsobu zaokrúhľovania) a sú stanovené ako rovnomerné.
- drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1.700 EUR a nižšia
sa účtuje priamo do nákladov na účet 501.
- spoločnosť odpisuje nasledovné druhy majetku:
HW zariadenie
doba odpisovania: 4 roky, resp. 1/48
metóda odpisovania: rovnomerná
autá
doba odpisovania: 4 roky, resp. 1/48
metóda odpisovania: rovnomerná
spotrebná elektronika
doba odpisovania: 6 rokov, resp. 1/72
metóda odpisovania: rovnomerná
klimatizácia
doba odpisovania: 8 rokov, resp. 1/96
metóda odpisovania: rovnomerná
E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
- neboli
E. f) Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období:
- neboli účtované významné opravy chýb minulých rokov
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F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

3

IČO

Poznámky Úč POD 3 - 01

44989709

DIČ

2022913409

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky

Pozemky

Stavby

b

c

Samostatné
Pestovahnuteľné
teľské
veci
celky
a súbory
trvalých
hnuteľných
porastov
vecí
d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

f

g

h

i

j
293137,36

293137,36

366845,26

366845,26

733690,52

38376,23

366845,26

405221,49

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia

621606,39

621606,39

171174,21

171174,21

Prírastky

89754,62

89754,62

Úbytky

38376,23

38376,23

222552,60

222552,60

121963,15

121963,15

399053,79

399053,79

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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F. b) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- poistený majetok:
osobné motorové vozidlá - povinné zmluvné a havarijné poistenie uzatvorené v týchto poisťovniach:
flotilové poistenie: Generali Poisťovňa, a. s. a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
UNIQA poisťovňa, a.s., AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

b

c

Samostatné
Pestova–
hnuteľné
teľské
veci a
celky
súbory
trvalých
hnuteľných
porastov
vecí
d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

f

g

h

i

j

277556,03

277556,03

15581,33

15581,33

293137,36

293137,36

118116,24

118116,24

53057,97

53057,97

171174,21

171174,21

159439,79

159439,79

121963,15

121963,15

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

Podielové CP
Podielové
Ostatné
a podiely v
CP
dlhodobé
spoločnosti
a podiely
CP
s podstatným
v DÚJ
a podiely
vplyvom
b

c

d

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku
e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové CP
Podielové
Ostatné
a podiely v
CP
dlhodobé
spoločnosti s
a podiely
CP
podstatným
v DÚJ
a podiely
vplyvom
b

c

d

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku
e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

8.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) 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%

b

c

d

e

x

x

x

Hodnota vlastného
Výsledok
imania ÚJ, v ktorej hospodárenia ÚJ,
má ÚJ umiestnený
v ktorej má ÚJ
DFM
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota
DFM
f

Dcérske účtovné jednotky

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu

x

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti
Dlhové CP
držané do splatnosti

Stav na začiatku
Druh CP
účtovného
obdobia

a

b

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

d

e

c

DIČ

Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva
v účtovnom
období
f

2022913409

Stav
na konci
účtovného
obdobia
g

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhové CP držané do splatnosti
spolu

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Dlhodobé pôžičky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

a

b

c

d

Vyradenie pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období
e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac
päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

0,00

0,00

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav OP
Zúčtovanie OP
Tvorba
Zúčtovanie OP
Zásoby
na začiatku
z dôvodu vyradenia
OP
z dôvodu zániku
účtovného
majetku
opodstatnenosti
obdobia
z účtovníctva
a
b
c
d
e

2022913409

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

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

Tabuľka č. 2

0,00

0,00

0,00

Nehnuteľnosť na predaj

0,00

0,00

Hodnota

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

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
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13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Tabuľka č. 1
Sumár od začiatku
Za bezprostredne
zákazkovej výroby až do
Za bežné účtovné
Názov položky
predchádzajúce účtovné
konca bežného účtovného
obdobie
obdobie
obdobia
a
b
c
d
Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

b

Sumár od začiatku zákazkovej výroby
až do konca bežného účtovného
obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Tabuľka č. 3
Názov položky
a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné
účtovné obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

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

Hrubý zisk / hrubá strata
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Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti
určenej na predaj

Za bežné účtovné
obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku

b

DIČ

44989709

2022913409

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

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Stav OP
Zúčtovanie
Zúčtovanie
Pohľadávky
na začiatku
Tvorba
OP z dôvodu
OP z dôvodu
účtovného
OP
zániku
vyradenia majetku
obdobia
opodstatnenosti
z účtovníctva
a
b
c
d
e
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči DÚJ
a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu

Stav OP na konci
účtovného
obdobia
f

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

0,00

0,00

0,00

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky
V lehote splatnosti
a
b

0,00

Po lehote splatnosti
c

0,00

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

20704,02

20704,02

486,89

486,89

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

21190,91
Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

0,00

21190,91
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Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

74981,66

2300586,63

2375568,29

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

810964,03

Krátkodobé pohľadávky spolu

810964,03

3111550,66

74981,66

3186532,32

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu záložného
Hodnota
práva
pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

x

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

38,41

296,80

2135835,72

1962915,51

2135874,13

1963212,31

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

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok
a

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

DIČ

44989709

Bežné účtovné obdobie
Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

2022913409

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

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

0,00

0,00

0,00

0,00

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
Zúčtovanie OP
Stav OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
Tvorba
na začiatku
z dôvodu zániku
Krátkodobý finančný majetok
vyradenia majetku
OP
účtovného
opodstatnenosti
z účtovníctva
obdobia
a

b

c

d

e

0,00

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Hodnota za bežné účtovné
Názov položky
obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka reálnou hodnotou
Vplyv ocenenia
Zvýšenie/ zníženie
Vplyv ocenenia
Krátkodobý finančný majetok
na výsledok hospodárenia
hodnoty (+/-)
na vlastné imanie
bežného účtovného obdobia
a
b
c
d
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu

0,00

0,00

0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách
Počet a menovitá
hodnota
nadobudnutých
vlastných akcií

Počet a hodnota
nadobudnutia
vlastných akcií

Počet a menovitá hodnota vlastných
akcií držaných k poslednému dňu
účtovného obdobia

Podiel na upísanom
základnom imaní
v%

Menovitá hodnota
prevedených
vlastných akcií

Počet a hodnota nadobudnutia
vlastných akcií držaných
k poslednému dňu účtovného obdobia

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov
položky
do jedného
roka vrátane
a

b

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

viac ako päť
rokov

do jedného roka
vrátane

d

e

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
f

viac ako päť
rokov
g

Istina
Finančný výnos
Spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
992078,16

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

737078,16

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

255000,00

Iné
Spolu

992078,16

Základné imanie celkom: 25 000 EUR.
Počet akcií 100 ks, menovitá hodnota jednej akcie 250 EUR.
Zisk na 1 akciu 19.399,89 EUR k 31.12.2019 (k 31.12.2018 bol zisk na 1 akciu 9.920,78 EUR)

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, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

0,00

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Stav na konci
účt. obdobia
f

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

74479,22

81186,47

74479,22

81186,47

Rezerva na ND a poistné

69779,22

75186,47

69779,22

75186,47

Rezerva na audit

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

Rezerva na vyúčt.nákl. k nájmu

1200,00

2500,00

1200,00

2500,00

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Predpokladaný rok použitia rezerv: 2020.

Tabuľka č. 2
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Stav na konci
účt. obdobia
f

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

49065,08

74479,22

49065,08

74479,22

Rezerva na ND a poistné

44465,08

69779,22

44465,08

69779,22

Rezerva na audit

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

Rezerva na vyúčt.nákl. k nájmu

1100,00

1200,00

1100,00

1200,00

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Predpokladaný rok použitia rezerv: 2019.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

85977,46

511618,74

85977,46

511618,74

Krátkodobé záväzky spolu

2894728,87

3288127,25

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

2528679,66

2962545,07

366049,21

325582,18

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov

Záväzky po lehote splatnosti

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

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

20,67

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

2339,18

zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)

21,00

Odložená daňová pohľadávka

486,89

Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné
Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

5587,50

6073,84

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

9645,96

9320,46

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

2000,00

Ostatná tvorba sociálneho fondu

1000,00

Tvorba sociálneho fondu spolu

10645,96

11320,46

Čerpanie sociálneho fondu

10793,78

11806,80

5439,68

5587,50

Konečný zostatok sociálneho fondu

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného dlhopisu

Menovitá hodnota

Počet

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť
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28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Suma istiny
Suma istiny
Suma istiny
Úrok
v eurách
v príslušnej mene
Dátum
v príslušnej mene
Názov položky
Mena
p. a.
za bežné
za bezprostredne
splatnosti
za bežné účtovné
v%
účtovné obdobie
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
a
b
c
d
e
f
g
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery
Kreditná karta VISA

EUR

21.01.2020

774,99

Tabuľka č. 2
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

d

e

Suma istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
f

0,00

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Spoločnosť má schválený kontokorentný úver v sume 1,5 mil. EUR na obdobie do 31.12.2020. Ku dňu účtovnej závierky
spoločnosť tento úver nečerpala.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
Účtovná hodnota
Dohodnutá cena
Názov položky
podkladového nástroja
pohľadávky
záväzku
a
b
c
d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Tabuľka č. 2

Názov položky

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

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

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

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka

Bežné účtovné obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

0,00

0,00

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

do jedného
roka vrátane
b

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

d

e

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f

viac ako päť
rokov
g

Istina
Finančný náklad
Spolu

0,00

0,00

0,00

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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H. Informácie o výnosoch
Celkové výnosy za rok 2019: 13.760.610,57 EUR, z toho najvýznamnejšie položky:
Tržby služby - IT služby
8.400.728,47 EUR
Tržby služby maintenance
226.147,31 EUR
Tržby služby - market. aktivity
27.906,00 EUR
Tržby služby- nájomné
16.600,20 EUR
Tržby za tovar
5.045.788,83 EUR
Tržby z predaja DHM
7.080,00 EUR

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

Názov položky

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Výrobky
Zvieratá
Spolu

0,00

0,00

0,00

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

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

0,00

0,00
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33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

8707438,00

8045195,33

Tržby za tovar

5045788,83

2586214,10

13753226,83

10631409,43

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

I. Informácie o nákladoch
Celkové náklady za rok 2019: 11.820.621,53 EUR, z toho najvýznamnejšie položky:
Predaný tovar
3.850.309,85 EUR
Externé realizačné služby
4.978.337,03 EUR
Služby - maintenance, podpora 359.203,72 EUR
Nájomné
173.000,87 EUR
Prevádzkové služby
95.549,94 EUR
Marketingové služby
94.138,91 EUR
Ekonomické služby
23.650,00 EUR
HW materiál
21.186,47 EUR
PHM (80%)
20.911,76 EUR
HW vybavenie
18.098,46 EUR
Mzdové náklady
1.075.966,86 EUR
Zákonné sociálne poistenie
291.368,63 EUR
Odpisy
89.754,62 EUR

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

3500,00

3500,00

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

3500,00

3500,00

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
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J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
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 účtovných 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
36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Názov položky
a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

2467948,52

x

518269,19

21

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

x

1254729,85

x

263493,27

21

Daňovo neuznané náklady

68162,81

14314,19

0

57528,66

12081,01

1

Výnosy nepodliehajúce dani

-19700,03

-4137,01

0

-61536,16

-12922,59

-1

2516411,30

528446,37

21

1250722,35

262651,69

21

262651,69

21

262651,69

21

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej
pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

528446,37

21

x

Odložená daň z príjmov

x

-486,89

0

x

Celková daň z príjmov

x

527959,48

21

x
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K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Zo zisku spoločnosti za účtovné obdobie roku 2018 bola vyplatená odmena za výkon funkcie predsedovi predstavenstva
(tantiéma) v celkovej sume 155.000,00 EUR.
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N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
V

N

BOMAP, s.r.o.
Descon, a.s.
YachtPort, s. r. o.

47 560,00 EUR
19 822,89 EUR

94 500,00 EUR

1 814,55 EUR

148 049,16 EUR

Odesoft, s. r. o.

66 040,00 EUR

ZAMAJA, s.r.o.

31 820,83 EUR

Igor Tomáš

32 150,00 EUR

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
V čase zostavenia účtovnej závierky za rok 2019 pretrvávala pandemická situácia COVID-19, ktorá sa na Slovensku objavila
v marci 2020. Aj napriek vzniknutej situácii spoločnosť eGroup Solutions, a.s. nepretržite pokračuje vo svojej podnikateľskej
činnosti. Manažment spoločnosti priebežne zvažuje a vyhodnocuje potenciálne riziká a vyhodnotil, že v súčasnej situácii môže
nastať riziko platobnej neschopnosti odberateľov, ktoré následne môže v dlhodobom horizonte spôsobiť druhotnú platobnú
neschopnosť našej spoločnosti. Potenciálne hrozí vypovedanie zmlúv odberateľmi napr. z dôvodu úsporných opatrení.
V prípade pretrvávajúceho mimoriadneho stavu predpokladáme utlmenie výdavkov (verejných a súkromných) do IT sektoru
a z toho vyplývajúci pokles verejných obstarávaní a súkromných investícií v tejto oblasti. Manažment bude pokračovať
v monitorovaní potenciálneho dopadu vzniknutej situácie na účtovnú jednotku a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie
akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

P. Prehľad zmien vlastného imania
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Výsledok hospodárenia bežného roka
Nerozdelený zisk minulých rokov
Vyplatené divideny a tantiémy
SPOLU vlastné imanie

Stav k 1.1.2019
25.000,00
5.000,00
992.078,16
878.063,34
0,00
1.900.141,50

Prírastky

1.939.989,04
737.078,16
255.000,00
2.932.067,20
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Úbytky

992.078,16
0,00
255.000,00
1.247.078,16

Stav k 31.12.2019
25.000,00
5.000,00
1.939.989,04
1.615.141,50
0,00
3.585.130,54

30

