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Vážení partneri,
ohliadnutie sa späť za uplynulým rokom 2019 bolo pre nás zvláštne. Uvedomili sme si, že 10 rokov existencie firmy je tak trochu
záväzkom. Záväzkom voči všetkým, ktorí od začiatku stáli pri jej
zrode, dali jej šancu dokázať, že zvládne všetko, čomu v priebehu
času čelí, boli s ňou v dobrom aj v zlom a nakoniec desiate výročie
oslávili spolu s ňou.
Každá oslava je vždy tak trochu nostalgiou. Na časy, „keď sme boli
ešte malí“ a bolo nás zopár. A ako ubiehal čas, tak sme rástli. Naberali skúsenosti, zažívali vzostupy aj pády, úspechy aj sklamania,
ale nakoniec vždy všetko vďaka ľuďom okolo nás ustáli. Sú nimi
najmä naši klienti a partneri, ktorí nám dali šancu dokázať, že práca, ktorú milujeme, má zmysel a aj vďaka nej sa oni sami posúvajú
vpred.
Toto obdobie bolo pre nás potešením a súčasne, s vyhliadkami
do budúcnosti, je pre nás motiváciou, výzvou, ale aj povzbudením.
Pozitívne výsledky sme dosahovali najmä vďaka neustálej snahe
hľadať nové možnosti riešenia IT problémov u našich klientov. Záleží nám na tom, aby mali bezproblémovú IT prevádzku, preto sme
vždy venovali maximálne úsilie zabezpečeniu jej „nulového výpadku“ a podriaďovali tomu všetky procesy a činnosti. Uvedomujeme si,
že naši klienti sa na nás spoliehajú, preto je naším záväzkom nesklamať ich.
Najväčšia vďaka však patrí celému tímu, ktorý má informačné
technológie v srdci. Profesionálny prístup, odbornosť, zodpovednosť, dôslednosť, lojalita a v neposlednom rade ľudské kvality sú
hodnoty, na ktorých staviame.
Sľubujeme, že spolu s celou [:iGrupou:] sa budeme snažiť urobiť
všetko len to najlepšie pre Vaše IT, aby ste v nás mali partnera
a užívali si komfort, ktorý prichádza ruka v ruke s našimi riešeniami.

Michaela Rybanská
Marketing manager
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10 ROKOV NA TRHU
Rok 2009 priniesol vznik samostatnej spoločnosti eGroup Solutions. Počas hľadania odpovedí na otázky používania akýchkoľvek riešení a systémov na správu a ochranu dát sme narazili na dôležitý fakt,
že takmer 90% firiem, ale aj súkromných osôb, nemá svoje dôležité dáta v potrebnej miere chránené
a z nich minimálne polovica ani netuší, prečo by to vôbec mala robiť. Tu niekde pramení zameranie
a špecializácia eGroup Solutions, a. s.
eGroup Solutions, a. s. od svojho vzniku navrhuje modernú architektúru IT infraštruktúr spolu s výberom vhodných technológií, s následnou implementáciou a podporou pre zabezpečenie bezvýpadkovej IT prevádzky.
Rozsah služieb pribúdal postupne - najprv to bolo zálohovanie a obnova zákazníckych dát, cez ktoré sme sa dostali k riešeniu slabín bežných informačných systémov pri ochrane týchto údajov. Keďže
každá firma potrebuje vedieť, čo sa deje s dátami počas ich životného cyklu, ďalším prvkom, ktorý pribudol do konceptu správy a ochrany dát, boli aplikácie pre ich dohľad a podporu pri ich správe. Dnes
stojí eGroup Solutions, a. s. na pevných pilieroch, ktoré prostredníctvom najmodernejších technológií,
kvalitných služieb, flexibilných riešení a spoľahlivej prevádzky tvoria Zero Downtime - koncept, ktorý je
najbližšie k nulovému výpadku.
Sme partnerom pre IT oddelenia mnohých spoločností ako druhá a tretia úroveň podpory, ktorá rieši
incidenty, konfiguračné zmeny a súčinnosť jednotlivých technológií prevádzkujúcich informačné systémy. Naša dôslednosť, skúsenosti a poctivé riešenia sú overenou pridanou hodnotou, o ktorú sa opierajú komerčné spoločnosti aj štátne inštitúcie, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

... takmer 90% firiem,
ale aj súkromných osôb,
nemá svoje dôležité dáta
v potrebnej miere chránené ...
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ČO JE  ZERO DOWNTIME ?
Veríme, že každá prevádzka IT sa dá vyladiť tak, aby sa priblížila k nulovému
výpadku - Zero Downtime.
Zero Downtime je súbor skúseností, overených postupov, technologických riešení pre vysokú
dostupnosť, obnovy po havárii, kapacitných a výkonnostných návrhov funkčnej IT architektúry,
spôsobov ukladania dát, ich správu a ochranu, monitorovanie a manažment IT služieb. Zero
Downtime je nosným konceptom eGroup Solutions, a. s. Jeho úlohou je zabezpečiť funkčnosť
a bezpečnosť všetkých IT systémov u klienta.
Pretože iba s nulovým výpadkom je možné naplno sa venovať hlavným úlohám.

06

Zero Downtime
Vás prevedie cestou, ako prevádzkovať IT:

Zero Downtime

Zero Downtime

Zero Downtime

Infrastructure

Support

Center

Integrácia
certifikovaných
technológií

Partner pre
spoľahlivú
prevádzku

Riadiace centrum
IT

Zero Downtime

Zero Downtime

Cloud

Services

Trvalá a bezpečná
dostupnosť

Využite naše
skúsenosti

07

Kde vidia pridanú hodnotu našej
spoločnosti a kam smeruje digitálny svet podľa
členov manažmentu eGroup Solutions, a. s.

Vytvárame zákazníkovi komfort, pokoj pre jeho prácu, lebo všetky činnosti a stresy spojené
s prevádzkou IT riešime za neho, prípadne spoločne. 50% času a viac môže venovať rozvojovým programom svojej spoločnosti vo všetkých smeroch. Stačí mu jedno jediné telefónne číslo
na riešenie problémov s IT infraštruktúrou - to naše :) Užívatelia by sa mali pripraviť na to, že
v budúcnosti ich vlastne už žiadna IT infraštruktúra, tak ako je vnímaná teraz, nebude zaujímať.
V duchu motta: „Zabudnite na IT infraštruktúru.“   

Ing. Rudolf Bohuš
Výkonný riaditeľ

bohus@egroup.sk
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Našou pridanou hodnotou je dôkladná znalosť technológií a najnovších trendov v budovaní
a prevádzkovaní IT infraštruktúry. Po rokoch skúseností dokážeme rozlíšiť čo skutočne pomáha získať konkurenčnú výhodu a čo je len zbytočná záťaž z pohľadu administrácie a nákladov.
Budúcnosť IT patrí novému typu služieb, ktoré sú jednoduché, ľahko modifikovateľné a lacné.
Kto včas zareaguje na výzvy, ktoré táto zmena prináša, získa náskok pred konkurenciou. A o to
tu vlastne ide. IT infraštruktúra nie je cieľom, ale nástrojom.

Ing. Štefan Orosz  

Podpredseda predstavenstva
orosz@egroup.sk

Už v základoch tvoríme infraštruktúru, ktorá je odolná voči výpadkom. Veríme, že ak je niečo dobre navrhnuté, kvalitne implementované s použitím správnej technológie a pravidelnou
údržbou, vieme sa skutočne priblížiť k nulovému výpadku. Keď k tomu máme monitoring a vytvorené aktuálne zálohy, tak môžeme pokojne spávať.

Ing. Marián Benko

Predseda predstavenstva
benko@egroup.sk
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ZÁKAZNÍCI
Príbeh spoločnosti eGroup Solutions, a. s. je o získavaní osobných skúseností,
o odbornom raste ľudí a o výzvach zákazníkov, z ktorých sa stávajú dlhodobí
klienti a partneri.
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Tradičný slovenský výrobca nábytku
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PARTNERSTVÁ
eGroup Solutions, a. s. je významným   obchodným partnerom popredných
svetových výrobcov a dodávateľov produktov a technológií.
Vďaka našim obchodným výsledkom a predovšetkým vďaka vysokej odbornej
kvalifikácii a skúsenostiam kolegov sme získali veľa certifikátov a ocenení.

12

013

PLATINUM PARTNERSTVO S IBM

Poznáte ten pocit, keď polievate záhradku, staráte sa o ňu a potom tú radosť, keď sa konečne
tešíte z chutných plodov? Celý rok sme sa snažili zlepšovať obchodné výsledky predajom IBM
riešení, učiť sa o ich najnovších technológiách a certifikovať sa. A nakoniec sme žali úrodu - stali
sme sa Platinum partnerom spoločnosti IBM.
IBM Slovensko poskytuje svojim zákazníkom IT riešenia, ktoré realizuje prostredníctvom obchodných partnerov. eGroup Solutions, a. s. je od samého začiatku pôsobenia na trhu partnerom tejto silnej IT spoločnosti. Technológie IBM, naše vedomosti a skúsenosti, sú už 10 rokov
zárukou harmonickej kombinácie. Spolu sme kompatibilní a prinášame kvalitné riešenia pre
rôzne odvetvia, ktoré zabezpečujú bezvýpadkové fungovanie IT a s ním spojené lepšie napredovanie celého core businessu.

14

NAJLEPŠÍ PARTNER V PREDAJI
HPE STRATEGICKÝCH RIEŠENÍ 2019
Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise ocenila svojich obchodných partnerov za výsledky
v roku 2019. V príjemnom prostredí galérie Café Berlinka sa 29. januára 2020 uskutočnilo podujatie HPE Partner roka 2019, pričom prestížne ocenenie si prevzalo päť najúspešnejších obchodných partnerov.
Medzi nimi bola aj naša spoločnosť, ktorá si odniesla cenu Najlepší partner v predaji HPE
strategických riešení 2019.
Ďakujeme celému tímu eGroup Solutions, a. s. dlhoročnému partnerovi HPE a samozrejme našim klientom, vďaka ktorým má naša práca zmysel. Tešíme sa na ďalšie spoločné výzvy s týmto
technologickým partnerom.
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STÁLE VÁŠNIVÍ  ZABBIXÁCI
Náš kolega Daniel, ako jeden z prvých trinástich IT špecialistov na svete, získal v apríli certifikát
Zabbix Certified Expert 4.0. Stalo sa tak v poľskom meste Gdansk, kde úspešne absolvoval certifikačnú skúšku. Zahŕňala široké spektrum náročných úloh z oblasti monitoringu IT infraštruktúr a prípadových štúdií vo forme troubleshootingu, ktoré bolo potrebné vyriešiť v stanovenom
čase.
Predstavte si, že Daniel je lekár na centrálnom príjme, ktorému privezú pacienta v kritickom
stave. Má urobiť rýchlu anamnézu, určiť diagnózu, stanoviť liečbu a nakoniec pacienta stabilizovať a vyliečiť. Nejako podobne je to aj s monitoringom IT. Ako nastaviť systém tak, aby mi
neunikla žiadna kritická informácia o stave prostredia? Len málokomu sa podarí túto skúšku
zvládnuť, a preto sme boli naňho patrične hrdí.

Zabbix v eGS
6.6.2019
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Acronis v Prahe
17.4.2019
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PODPORUJEME VZDELÁVANIE
DETÍ A MLÁDEŽE
OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem
na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe, tzv.
Lab Mastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách
21. storočia. Momentálne je v projekte zapojených vyše 80 študentov na 3 školách v 3 mestách
a v 6 OpenLaboch, ktoré sú zamerané na vývoj hybridných aplikácií, hier, AI a IoT.
V OpenLabe hľadali hardware partnera, ktorý by im pomohol zabezpečiť notebooky pre študentov na SPŠE (Hálova 16, Bratislava). Študenti totiž vyvíjajú hry a aplikácie, k čomu im treba
zariadenia s istým výkonom. Pomohli najmä rodičia a súkromné firmy, medzi nimi aj eGroup
Solutions, a. s. Študentom sme zakúpili počítače, ktoré využívajú vo vzdelávacom procese.

Veľmi sa tešíme, že sme mohli takto
trošku pomôcť vzdelávaniu detí
a mládeže.
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SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁCIE - ISO

Okrem odborných znalostí je nevyhnutnou podmienkou úspešnej implementácie taktiež spôsob a kvalita implementačných procesov našich realizácií. Systém manažérstva kvality podľa
noriem ISO 9001:2015 je súčasťou integrovaného manažérskeho systému. Integrovaný systém
manažérstva sme už v minulosti navrhli tak, aby zaisťoval udržanie kvality našich služieb, zvyšoval bezpečnosť prevádzky s dôrazom na ochranu dôvernosti a dostupnosti informácií a pomáhal nám riadiť procesy v spoločnosti. Aj vplyvom noriem neustále presadzujeme a zlepšujeme procesné riadenie spoločnosti, s cieľom identifikovať zlepšenia a trvalo uspokojovať
požiadavky našich zákazníkov.
Ďalšími prvkami sú systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako
aj systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. Certifikáciou pomáhame deklarovať zabezpečenie ochrany dôležitých informácií v našej spoločnosti, informácií zákazníkov, partnerov a iných zainteresovaných strán.
Rovnako tak máme zavedenú certifikáciu podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011, ktorá preukazuje
kvalitu riadenia našich IT služieb ako je podpora infraštruktúry, aplikácií a ďalších poskytovaných riešení.
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FIREMNÉ PODUJATIA
10. výročie firmy sme oslávili v Radošinskom naivnom divadle
Naše krásne okrúhle desiate narodeniny sme oslávili v divadle. S ľuďmi, na ktorých nám záleží
a ktorí pri nás stoja za každých okolností. Vďaka nim sme silnou IT spoločnosťou, s koreňmi,
na ktoré sme hrdí.

Tvorba videa k 10. výročiu

Lyžovačka

Prezentácie pre zákazníka
Slovakia Ring

Red Hat konferencia
v Montpellier

Teambuilding
v Izbe č.13

Curling so zákazníkmi

Vianočný večierok
v Chefparade

FINANCIE
Z finančného hľadiska bol rok 2019 opäť rokom potvrdzujúcim stabilné postavenie spoločnosti
na relevantnom trhu.
Spoločnosť dosiahla v roku 2019 zisk po zdanení vo výške 1.939.989 EUR, čo v porovnaní
s minulým účtovným obdobím predstavuje 95,55 % nárast. V roku 2018 dosiahla spoločnosť zisk
po zdanení vo výške 992.078 EUR a v roku 2017 vo výške 791.354 EUR.
Spoločnosť eGroup Solutions, a. s. dosiahla čistý obrat vo výške 13.753.227 EUR čo predstavuje oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nárast o 29,36 %, tržby z predaja tovaru
dosiahli 5.045.789 EUR a tržby z predaja služieb 8.707.438 EUR.
Spoločnosť vykazuje k 31.12.2019 celkovú zadlženosť 42,74 %. V roku 2018 mal tento ukazovateľ hodnotu 58,95 % a teda došlo k jeho poklesu o 16,21 percentuálneho bodu. V roku 2017
bola celková zadlženosť 67,57% a teda oproti tomuto účtovnému obdobiu došlo v roku 2019
k poklesu o 24,83 percentuálneho bodu.
Spoločnosť vyprodukovala v roku 2019 na 1 EUR nákladov 0,1641 EUR zisku. V porovnaní
s rokom 2018, kedy tento ukazovateľ dosiahol hodnotu 0,1029 EUR zisku na 1 EUR nákladov
došlo k nárastu o 0,0612 bodu. V roku 2017 bola nákladová rentabilita 0,0720 EUR zisku na 1 EUR nákladov.
Celková likvidita spoločnosti k 31.12.2019 dosiahla hodnotu 2,11, čo predstavuje nárast ukazovateľa
v porovnaní s rokom 2018, kedy likvidita dosiahla hodnotu 1,65 o 0,46 bodu. V roku 2017 bola celková
likvidita 1,45 a v porovnaní s týmto obdobím vykazuje likvidita za rok 2019 nárast o 0,66 bodu.
Podnikateľská činnosť, ktorú spoločnosť vykonáva, ju vystavuje rozličným finančným rizikám:
cenovému riziku, úverovému riziku a riziku likvidity.
Komplexné riadenie rizika spoločnosti sa zameriava na nepredvídateľnosť vývoja na finančných
trhoch a usiluje sa minimalizovať potenciálne negatívne dosahy na jej finančnú situáciu.
Riadenie pohľadávok a ich inkasovanie v termínoch splatnosti je základným predpokladom
pre zabezpečenie dostatočnej likvidity na splácanie záväzkov spoločnosti. Preto spoločnosť kladie
veľký dôraz na systém riadenia pohľadávok, pravidelne monitoruje ich stav a minimalizuje možnosť
vzniku nedobytných pohľadávok.
Spoločnosť nepôsobí na medzinárodných trhoch, a preto nie je vystavená kurzovému riziku
z transakcií v cudzích menách.
Osobitné údaje o spoločnosti:					
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť s minimálnym vplyvom na životné prostredie.
		
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách     21,7
V tom: - zamestnanci s plným pracovným úväzkom   
    20,7
- zamestnanci na kratší pracovný čas
      1

28

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných 20,9
Počet vedúcich zamestnancov
  4
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky 23
Z toho: - ženy   4
			
Spoločnosť dlhodobo nezaznamenáva vplyv na zamestnanosť v regióne.
Nie sú uzatvorené žiadne dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami,
na základe ktorých sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie zo strany zamestnanca, ich odvolaním, alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa
bez uvedenia dôvodu.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, sme v poznámkach k účtovnej závierke uviedli nasledovné
vyjadrenie: „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.“
S odstupom viac ako dvoch mesiacov od zostavenia účtovnej závierky môžeme konštatovať,
že pandemická situácia COVID-19 nemala doteraz žiadny iný výrazný vplyv na finančnú a ekonomickú
situáciu spoločnosti, okrem toho, čo sme uviedli v poznámkach v účtovnej závierke za rok 2019.
Spoločnosť nevynakladala v roku 2019 náklady na oblasť výskumu a vývoja, nenadobudla vlastné
akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Dňa 30.09.2020 sa konalo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo
o schválení účtovnej závierky za rok 2019 a o použití kladného výsledku hospodárenia spoločnosti
za účtovné obdobie roku 2019. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o použití kladného výsledku
hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie roku 2019, t. j. zisku spoločnosti vo výške 1.939.989,04
EUR zisteného riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za účtovné obdobie roku 2019
tak, že časť zisku vo výške 2.000,00 EUR (slovom dvetisíc EUR) bude použitá ako ďalší prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu a zvyšok zisku vo výške 1.937.989,04 EUR bude preúčtovaný na účet
Nerozdelený zisk minulých rokov.
Úschova výročnej správy:
Výročná správa a účtovná závierka je archivovaná v priestoroch sídla spoločnosti:
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava.
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Názov spoločnosti: eGroup Solutions, a. s. 2019

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z.
S.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.1.13.

A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu
Zisk (+)
Strata (-)

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred
zdanením daňou z príjmov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s
výnimkou predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za
peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z
bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+/-)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie
rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek
obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných evivalentov (-/+)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A**

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných
činností(-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností(+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

A.8.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností alebo finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A.7.

A

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)

2 467 948
2 467 948

1 254 730
1 254 730

166 260

299 369

89 755

53 058

71 470

258 420

-13

-3

0

0

7 080

0

-2 032

-12 106

-1 551
-696
-1 056
201

613
480
951
818

-1 104
-802
-99
-202

601
039
682
880

1 082 595

449 498

13

3

0

0

0

0

-255 000

0

827 608

449 501

-288 101

-170 054

539 507

279 447

-366 845

-15 581

Peňažné toky z investičných činností

B.1.
B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

076

B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňané ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou dlhdobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s
výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej
činnosti(-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej
činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do
investičných činností(-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

-366 845

-15 581

Peňažné toky vo vlastnom imaní

0

0

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finančnej činnosti

0

0

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.

C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou,
ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a
fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej
banky, s výnimkou úverov,ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného premetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o
kúpe prenajatej veci (-)
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a
nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)
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C.2.9.
C.2.10.
C.3.
C.4.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z
finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v
inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (-)

C.5.

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

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných
činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

C.7.
C.8.
C.9.
C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

0

0

172 662

263 866

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku
účtovného obdobia

1 963 212

1 699 346

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

2 135 874

1 963 212

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažných prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0

0

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku
ktorému a zostavuje účtovná závierka

2 135 874

1 963 212
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