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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2019
zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej
účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre malé účtovné jednotky
v znení Opatrenia č.MF/19927/2015-74 (FS č.12/2015) a opatrenia č.MF/14774/2017-74 (FS č.16/2017)

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke
Čl. I (1) (3) (5) Všeobecné informácie
Spoločnosť GUTTA Slovakia, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 25.11.1996 a do Obchodného registra bola zapísaná
15.01.1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 12955/B).
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Svetlá 1, Bratislava 811 02

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho
predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení
Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

18

17

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

18

17

1

1

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

20.12.2019

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

✓

r
mimoriadna
i

riadna

priebežná

Čl. I (4) Údaje o skupine
(4) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka:
(4) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a): účtovná jednotka:
(4) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):
(4) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou
r
Nie
i
Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22
Áno

✓

Áno

✓

r
Nie
i

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti
Orgány spoločnosti
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti

RNDr. Ján Šípoš

Konateľ

Tomáš Sipos

Konateľ

Spoločníci spoločnosti
absolútne

%

Podiel na
hlasovacích
právach %

RNDr. Ján Šípoš

3 586 €

Iný podiel na
ostatných
položkách VI ako
na ZI v %

54%

54%

54%

Tomáš Sipos

3 054 €

46%

46%

46%

SPOLU

6 640 €

100%

100%

100%

Spoločník, akcionár

V priebehu roka 2019 nedošlo k zmene výšky vkladu spoločníkov.
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Čl. II b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu
účtovného obdobia
Čl. II b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia
Hodnota pôžičky
Hodnota pôžičky členov Hodnota pôžičky členov Hodnota pôžičky členov
členov
štatutárnych orgánov
dozorných orgánov
iných orgánov
štatutárnych orgánov
(BO)
(BO)
(BO)
(PO)

Druh pôžičky

Celková suma poskytnutých pôžičiek

0

0

0

0

Hodnota pôžičky členov Hodnota pôžičky členov
dozorných orgánov
iných orgánov
(PO)
(PO)

0

0

Celková suma splatených pôžičiek
Celkova suma odpustených pôžičiek
Celková suma odpísaných pôžičiek

Čl. II d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na
súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré je potrebné vyúčtovať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. II d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať

Názov položky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

x

x

x

Čl. III Informácie o prijatých postupoch
Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

✓

r
Nie
i

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výosov. Za základ berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné
obdobie bez oh%ladu na dátum ich platenia. Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak. Účtovné metódy a všeobecné účtovné
zásady Spoločnosť aplikovala konzistene s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok,
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž,
poistné a pod.).
Hodnota obstarávaného dlhodobého majetku, ktorý sa používa, sa zníží o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.
Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania
majetku. Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do
vlastného imania na účet Ostatné kapitálové fondy.
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia maximálne päť rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu.
Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
(resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorázovo pri uvedení do používania.
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
(resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorázovo pri uvedení do používania.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní
oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zostenej úžitkovej hodnoty.
Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Spoločnosť v roku 2019 neevidovala a neúčtovala o žiadnych cenných papieroch.
Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a
pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.
Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou štandardných cien.
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Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa
rozpracovanosti týchto zásob.
Ako nehnutelnosti na predaj sa účtuje o nehnutelnosti, ktorá sa obstaráva za účelom ďalšieho predaja. Vynaložené náklady na opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady
spojené nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj sú súčasťou ocenenia nehnutelnosti na predaj jej obstarávacou cenou.
Výnos z predaja a odúčtovaná obstarávacia cena nehnuteľnosti ovplyvní hospodársky výsledok v čase je predaja. Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o nehnuteľnosti na predaj.
Zákazková výroba
Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o zákazkovej výrobe.
Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou
cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.
Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.
Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Emisné kvóty
Spoločnosť v roku 2019 nemala pridelené, nenakúpila a neúčtovala o emisných kvótach.
Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná
položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy
sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv
so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala
tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúonej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila iba rezervy na nevyčerpané dovolenky.
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich
výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr.
zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili.
Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z
hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty.
Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu
roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.
Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z :
a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umurovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú startu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na googdwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku
goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní , napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní
goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol došasný rozdiel.
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K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom
zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný príprad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň
nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniu, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej
jednotke pri zlúčení , splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený
daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o dotáciách, podpore alebo príspevku zo štátneho rozpočtu.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Leasing (Spoločnosť je nájomca)
Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby
počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému
majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu
pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a
finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.
Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa
rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady . Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.
Deriváty
Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o derivátoch.
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť v roku 2019 nemala majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referečným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto,
výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne
poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných
obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z kurierskych služieb.
Porovnateľné údaje
Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii
porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.
Oprava chýb minulých období
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a
Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v
bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

Čl. III (2)
Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód
Položka súvahy
Spolu

Aplikované zásady a
metódy

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl.
položku súvahy

x

x

x

x

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

3 5 7 0 7 3 6 4

DIČ

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. III (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. III (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Transakcia

Charakter transakcie

Účel transakcie

Finančný vplyv

x

x

x

x

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral. a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, montáž,
poistné a pod./. Hodnota obstarávaného hmotného majetku, ktorý sa požíva, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu. Odpisovaný majetok
nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku.
Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

x

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

x

6. Záväzky pri ich prevzatí
Vlastnými nákladmi
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. Príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotou
1. Peňažné prostriedky a ceniny
2. Pohľadávky pri ich vzniku
3. Záväzky pri ich vzniku

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená
metódou vlastného imania, iné
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Reálnou hodnotou
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

x

2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní
5. Drahé kovy v majetku fondu
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

x

2. Daň z príjmov - splatná

x

Poznámka k oceneniu

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky
Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky
Druh majetku

Odhad zníženia
hodnoty

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP

Stav OP na konci
účtovného obdobia

Poznamka

x

x

x

x

x

x

x

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. III (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
reálnou hodnotou
Čl. III (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným
nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou
Čl. III (4) d) 1. Určenie ocenenia reálnou hodnotou a aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona
Čl. III (4) d) 2. Reálna hodnota pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom
Finančný nástroj/majetok, ktorý nie je finančným
nástrojom

Reálna hodnota

Suma zmeny reálnej hodnoty
zahrnutá do výkazu ziskov a strát

Suma zmeny reálnej hodnoty
zahrnutá do vlastného imania ako
oceňovací rozdiel

x

x

x

x

Čl. III (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou
Čl. III (4) d) 3. Rozsah a podstata derivátových finančných nástrojov, vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich
peňažných tokov
Hlavné podmienky a okolnosti ovplyvňujúce
Druh derivátového finančného nástroja
Rozsah a podstata derivátového fin. nástroja
budúce peňažné toky
x

x

x

Čl. III (4) e) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi
Čl. III (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými
nákladmi
Čl. III (4) e) 1. Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi
Druh derivátového finančného nástroja

Reálna hodnota určená ako trhová cena

Rozsah a charakter finančného nástroja

x

x

x

Čl. III (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote
ako je jeho reálna hodnota
Čl. III (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

Dlhodobý finančný majetok

Účtovná hodnota

Reálna hodnota

Dôvod pre nezníženie účtovnej
hodnoty vrátane povahy dôkazov
pre predpoklad, že sa účtovná
hodnota opätovne dosiahne

x

x

x

x

Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania
Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

✓

Dlhodobý nehmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval
počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové
sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného
opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy
sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri
vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri
vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

x

x

x

x

Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie
Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku
Dotácia/Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

x

x

x

Čl. III (5) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok,
opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého nehmotnéhoObstaranie
majetku - bežné obdobie
Nehmotné
Poskytnuté
Dlhodobý nehmotný majetok

výsledky z
vývojovej a
obdobnej činnosti

Softvér

003

004

Riadok súvahy:

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

dlhodobého
nehmotného
majetku

preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

005

006

007

008

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

3890

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

3890

Oprávky
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

3890

Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

3890

Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0
0

Čl. III (5) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad
zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné
Samostatné
Drobnýobdobie
a

Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí

010

011

012

013

Dlhodobý hmotný majetok

Riadok súvahy:

Dopravné
prostriedky
014

Pestovateľsk
é celky
Základné
trvalých
stádo a ťažné
porastov
zvieratá
015

016

ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

017,018

019

020

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

97 473

67 594

165 066

12 984

12 984

54 610

152 082

Prírastky

Úbytky

Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

97 473

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Oprávky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

101 191

50 408

151 599

1 140

4 005

5 145

12 984

12 984

41 429

143 760

13 467

13 467

8 322

8 322

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

102 331

Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej
obchodnej
spoločnosti

Riadok súvahy:

022

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti s
podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti
024

Pôžičky
podnikom v
skupine a ostatné
pôžičky
025

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný majetok

026

027

028

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

0

0

294 277

294 277

12 959

12 959

281 319

281 319

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

0
281 319

281 319

Čl. III (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. III (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Popis významnej chyby

Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov

Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov

x

x

x

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Popis nevýznamnej chyby

Vplyv na výsledok hospodárenia (BO)

x

x

Čl. III (7) Prehľad o vývoji opravných položiek k zásobám
Čl. III (7) Prehľad o vývoji opravných položiek k zásobám podľa položiek súvahy
Riadok
súvahy

Druh zásob

Materiál

31

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby

32

Výrobky

33

Zvieratá

34

Tovar

35

Poskytnutý preddavok na
zásoby

36

Zásoby spolu

x

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky
(zvýšenie)

Dôvod tvorby OP

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Dôvod zníženia/zúčtovania
OP

x

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

x

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok
Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
Opis pohľadávky

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť (BO)

Riadok súvahy

Dlhodobé pohľadávky

37

Pohľadávky z obchodného styku

38

Ostatné pohľadávky

39

Pohľadávky voči účastníkom združení

40

Iné pohľadávky

41

Krátkodobé pohľadávky

42

Pohľadávky z obchodného styku

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť (PO)

1 146 656

1 146 656

1 350 495

837 656

43

2 323 110

1 565 945

Ostatné pohľadávky

44

281 318

0

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

45

Daňové pohľadávky
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
Pohľadávky voči účastníkom združení

46

111 579

14 019

Spojovací účet pri združení

49

Iné pohľadávky

50

8 210

1 270

47
48

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam podľa položiek súvahy
Riadok
súvahy

Druh pohľadávok
Pohľadávky z obchodného
styku

38,043

Ostatné pohľadávky

39,044

Pohľadávky voči účastníkom
združení

40,048

Iné pohľadávky

41,05

Pohľadávky spolu

x

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

123 173

123 173

Tvorba
opravnej
položky
(zvýšenie)

Dôvod tvorby OP

0

Zníženie
opravnej
položky

0

Zúčtovanie
opravnej
položky

0

Dôvod zníženia/zúčtovania
OP

0

x

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

0

123 173

x

123 173

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Druh pohľadávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

160 872

202 334

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 055 684

2 418 890

Pohľadávky spolu

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

3 5 7 0 7 3 6 4

DIČ

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období
Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Významné položky nákladov a príjmov budúcich období

Riadok súvahy

Náklady budúcich období (381)

58

Príjmy budúcich období (385)

59

Hodnota BO

Hodnota PO

3 260

49 098

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku
Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
Opis položky

Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie, z toho:

6 640

6 640

332

332

1 563 204
954 237
2 524 413

2 525 946
1 015 526
3 548 444

63

- nadačné imanie v nadácii
- vklady zakladateľov
- prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

64

Fond reprodukcie

65

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

66

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

67

Fondy zo zisku
Rezervný fond

69

Fondy tvorené zo zisku

70

Ostatné fondy

71

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

72

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

73

Spolu

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu

2 525 946

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky
Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)
Opis záväzku
Spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

3 5 7 0 7 3 6 4

DIČ

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti

2 031 175

1 511 491

2 031 175

1 511 491

6 749

5 383

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

6 749

5 383

2 037 924

1 516 874

Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia
Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (1) Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu
Dôvod vzniku goodwillu/záporného goodwillu

Hodnota

Spôsob výpočtu hodnoty

x

x

x

Čl. IV (2) Informácie o významných položkách derivátov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (2) Informácie o významných položkách derivátov
Účtovná hodnota
pohľadávky

Účtovná hodnota
záväzku

Dohodnutá cena
podkladového nástroja

Rozsah a povaha
derivátov

Hlavné podmienky
ovplyvňujúce budúce
peňažné toky

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

x

x

x

x

x

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

x

x

x

x

x

Názov položky

Čl. IV (2) Pohyby v oceňovacích rozdieloch derivátov z ocenenia reálnou hodnotou počas
účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (2) Pohyby v oceňovacích rozdieloch derivátov z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia

Názov položky

Zmena reálnej hodnoty (+/) s vplyvom na výsledok
hospodárenia (BO)

Zmena reálnej hodnoty (+/Zmena reálnej hodnoty (+/Zmena reálnej hodnoty (+/) s vplyvom na vlastné
) s vplyvom na vlastné
) s vplyvom na výsledok
imanie
imanie
hospodárenia (PO)
(BO)
(PO)

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

x

x

x

x

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

x

x

x

x

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

3 5 7 0 7 3 6 4

DIČ

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. IV (2) Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (2) Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
Zabezpečovaná položka

Forma zabezpečenia

Reálna hodnota BO

Reálna hodnota PO

x

x

x

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

Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

x

x

x

Opis zabezpečenia záväzkov

Celková suma zabezpečených záväzkov

Záložným právom

x

x

Zmluvné pokuty

x

x

Iné formy zabezpečenia

x

x

Čl. IV (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (3) b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov
Spôsoby zabezpečenia záväzkov

Čl. IV (4) Informácie o vlastných akciách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. IV (4) b) 1. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (4) b) 1. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia
Nadobudnuté vlastné akcie

Počet

Menovitá hodnota

% hodnota na upísanom
základnom imaní

x

x

x

x

Čl. IV (4) b) 1. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (4) b) 1. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia
Prevedené vlastné akcie

Počet

Menovitá hodnota

% hodnota na upísanom
základnom imaní

x

x

x

x

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. IV (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
nadobudli
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli
Nadobudnuté vlastné akcie

Počet

Protihodnota

x

x

x

Čl. IV (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
previedli na inú osobu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu
Prevedené vlastné akcie

Počet

Protihodnota

x

x

x

Čl. IV (4) c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a
ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (4) c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia
Nadobudnuté vlastné akcie

Počet

Menovitá hodnota

Protihodnota

% podiel na upísanom
základnom imaní

x

x

x

x

x

Čl. IV (5) Informácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov
Čl. IV (5) Informácie, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka

Čl. IV (6) Informácie o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú
výnimočný rozsah alebo výskyt
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (6) Informácie o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Názov položky

Dôvod vzniku

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

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

x

x

x

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

x

x

x

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

Práva zo servisných zmlúv

x

x

Práva z poistných zmlúv

x

x

Práva z koncesionárskych zmlúv

x

x

Práva z licenčných zmlúv

x

x

Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov

x

x

Práva z privatizácie

x

x

Práva zo súdnych sporov

x

x

Iné práva

x

x

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku
Druh podmieneného majetku

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov
Hodnota celkom

(BO)

Hodnota voči spriazneným
osobám
(BO)

(PO)

Hodnota voči spriazneným
osobám
(PO)

Zo súdnych rozhodnutí

x

x

x

x

Z poskytnutých záruk

x

x

x

x

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

x

x

x

x

Z ručenia

x

x

x

x

Iné podmienené záväzky

x

x

x

x

Hodnota celkom
Druh podmieneného záväzku

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe
Významná finančná povinnosť

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu

x

x

Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu

x

x

Uskutočnené investície

x

x

Veľké opravy

x

x

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

3 078

1 526

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch
Názov položky
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Zoznam udalostí

Dôvod vzniku

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností,
ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia
účtovnej závierky

x

x

x

b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky

x

x

x

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

x

x

x

d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

x

x

x

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

x

x

x

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)

x

x

x

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

x

x

x

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy

x

x

x

i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy

x

x

x

j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť

x

x

x

Čl. VII Ostatné informácie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo
právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza aj náhrada
za túto činnosť v akejkoľvek forme:
Účtovná jednotka zároveň vykonáva aj iné činnosti

✓

r
Nie
i

Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona,
ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako
250 000 000 eur
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné
osoby
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby

Čl. VII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené
právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy
Druh cenného papiera

Počet (BO)

Hodnota (BO)

Počet (BO)

Hodnota (BO)

Konvertibilné dlhopisy

x

x

x

x

Iné cenné papiere

x

x

x

x

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých
kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou
jednotkou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách
poskytnutých účtovnou jednotkou
Názov položky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

x

x

x

Čl. VII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou
jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie
Informácie o zárukách

Podmienky poskytnutia

Hodnota

Hodnota nákladov na
získanie

x

x

x

x

Poznámky (Úč PODV 3 – 01)

IČO

DIČ

3 5 7 0 7 3 6 4

2 0 2 0 2 4 9 7 0 4

Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku
Názov položky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

x

x

x

Názov položky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

x

x

x

Čl. VII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Čl. VII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou
jednotkou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. VII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona
Opis položky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

Náhrady strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

x

x

Peňažné a nepeňažné vklady

x

x

Nenávratné finančné príspevky alebo pôžičky za zvýhodnených podmienok

x

x

Finančné výhody (napr. nevymáhanie pohľadávky voči ÚJ)

x

x

Vzdanie sa dividend a podielov na zisku

x

x

Poskytnuté náhrady za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

x

x

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia
Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Miesto pre ďalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy
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