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Editoriál

Vážení partneri,
ak sa dnes pozriem na IT odvetvie, prešlo jednou zásadnou zmenou. Užívatelia informačných
technológií menej túžia po novinkách. Preferujú, aby IT systémy fungovali a prinášali presne
ten úžitok, aký potrebujú. Ich hlavná požiadavka na IT je maximálna funkčnosť s minimálnym
výpadkom. Svet IT technológií hovorí o inováciách v rôznych sférach spoločnosti, ovplyvňujúcich bežné fungovanie človeka. Sme svedkami zásahov vedúcich k zmenám tradičného fungovania niektorých odvetví a služieb, dokonca úplného nahradenia ľudí umelou inteligenciou.
Ale zraniteľnosť týchto technológií spočíva práve v tom, akým spôsobom budú implementované a či budú zodpovedané všetky otázky týkajúce sa nielen bezpečnosti, ale aj prípadných
porúch, výpadkov energie, chýb v programoch a iných neočakávaných stavov podľa zásady
- ak sa niečo môže pokaziť, aj sa to pokazí. Vtedy nastupuje zdravý rozum, ktorý musí riešiť
všetky aspekty nasadzovania technológií, od správneho výberu, použitia, „user friendly“ prostredia, až po samotnú prevádzku.
eGroup Solutions, a. s. sa od svojho vzniku v roku 2009 zameriava na tému prevádzky IT technológií. Odolnosť voči výpadkom, obnova po havárii, spoľahlivo zálohované dáta, ktoré je
možné pri akejkoľvek strate obnoviť, monitoring IT prostredia a stavov, ktoré vyžadujú zásah
prevádzky, to boli témy, ktorým sme sa denne venovali aj v roku 2018 a naberali sme nové
a nové skúsenosti. Rovnako v nás vzbudili záujem najnovšie technológie súvisiace s cloudom
a vybudovali sme vlastný Zero Downtime Cloud, do ktorého chceme ďalej investovať, aby
v ňom bolo možné poskytovať služby hybridného cloudu a outsourcing niektorých IT služieb
v prípade výpadkov primárneho produkčného prostredia.
Veríme, že ste v eGroup Solutions, a.s. našli partnera, ktorý pre Vás navrhuje, buduje a prevádzkuje bezpečnú a spoľahlivú IT infraštruktúru.
Služby, ktoré poskytujeme našim zákazníkom si vyžadujú sledovanie trendov vývoja IT odvetvia a neustále vzdelávanie sa. Spojitosť technológií a skúseností je základom našich riešení.
Ďakujem Vám, našim zákazníkom, partnerom, že ste nám umožnili zdieľať si navzájom tieto
skúsenosti a zároveň svojim kolegom, že znova a znova boli ochotní zamýšľať sa nad najlepším riešením pre Vás.
Ak človek robí to, čo dáva zmysel, je to jeho najlepšou motiváciou a ja sa teším, že pracujem
vo firme, ktorá vo všetkom, čo robí, hľadá zmysel.

Ing. Marián Benko
Predseda predstavenstva
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Profil spoločnosti

Všetko, čo robíme, robíme pre Váš nulový výpadok
Základné hodnoty

• Čestný a partnerský prístup ku zákazníkom
• Spokojný zákazník s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite
• Tímová práca, korektné vzájomné vzťahy
• Budovanie dobrého mena spoločnosti a duševného vlastníctva
• Motivovaní zamestnanci a vytváranie podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa
• Dodržiavanie legislatívy, noriem bezpečnosti a kvality

Vízia

Budujeme a prevádzkujeme spoľahlivú a bezpečnú IT infraštruktúru.

Poslanie

Naším poslaním je poskytovanie profesionálnych komplexných riešení s využitím najmodernejších IT
technológií. Uvedomujeme si, že jedinou možnosťou dlhodobého úspechu nás a našich zákazníkov
je kvalita služieb. Prostredníctvom nich sa zákazníci dokážu sústrediť na svoje podnikanie a dosahovanie cieľov.

Kompetencie a skúsenosti

Sme partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení. Rozhodnutie vybrať si eGroup Solutions a.s. ako partnera prináša pre zákazníkov možnosť vyriešiť svoje požiadavky v oblasti IT riešení 
a služieb jediným profesionálnym dodávateľom. Mať konkurenčnú výhodu je pre každú firmu nevyhnutné. Spoľahlivé IT je pre firmy čoraz dôležitejšou súčasťou ich úspešného fungovania. Zabezpečenie efektívnej bezvýpadkovej prevádzky fungovania IT systémov je pre nás prioritou.
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Zákazníci

7

Partnerstvá
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Spoločnosť eGroup Solutions, a. s. je dlhoročným partnerom viacerých veľkých
IT spoločností (IBM, HPE, Dell EMC, Veeam, Acronis atď.) v oblasti zálohovania
dát a centrálnych dátových úložísk. Zálohovanie nás baví a sme v ňom skutočne
dobrí, čo potvrdzujú za nás aj naše výsledky.
Požiadavky na zálohovanie dnešnej IT prevádzky sa však diametrálne odlišujú od požiadaviek na zálohovanie IT prevádzky spred niekoľkých rokov. Tým,
že sa neustále mení a dopĺňa IT infraštruktúra v každej spoločnosti, rozrastá
sa aj počet a veľkosť systémov, ktoré je treba zálohovať. Dnes už vo väčšine firiem nie je zálohovaný len hlavný informačný systém, ale aj všetky ostatné systémy – emaily, databázy, marketingové podklady, CRM a podobne. Samozrejme,
čo systém – to špecifické požiadavky na jeho zálohovanie. Rozdielny je čas, kedy
je možné systémy zálohovať, odlišné sú podporované formáty zálohovaných súborov a rozdielne sú aj požiadavky na obnovu – od jednotlivých súborov, až
po celé virtuálne servery.
Zabezpečenie nulového výpadku či nulovej straty dát je dennodenná práca, pri
ktorej vás čakajú reálne a častokrát nevyspytateľné nástrahy. Správnym výberom
partnera pre oblasť zálohovania a obnovy dát môžete predísť katastrofe a byť
pokojní. A ako najdôležitejší bonus, ktorý získate, je viac času pre váš biznis. Čo
viac si môžete priať?

Zlaté partnerstvo s IBM

Nová éra vyžaduje rýchle, analytické, bezpečné riešenia a strategický prístup.
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete, ktorá toto všetko
dávno vie. Preto prináša neustále inovatívnejšie produkty a technologické riešenia. IBM Slovensko už od roku 1990 poskytuje svojim zákazníkom IT riešenia,
ktoré realizuje prostredníctvom obchodných partnerov. eGroup Solutions, a. s.
pôsobí na trhu od roku 2009 a od svojho začiatku je partnerom IBM. Technológie
IBM a naše vedomosti spolupracujú a ponúkajú neobmedzené možnosti. Spolu
sme kompatibilní a prinášame riešenia pre biznis, ktoré smerujú k lepším rozhodnutiam a následne aj výsledkom.

Začiatkom februára 2018 sme sa zúčastnili praktického dvojdňového tréningu
Oracle Database Appliance v Prahe. Zakladáme si na neustálom vzdelávaní sa
a v súčasnosti vlastníme viac ako 200 odborných certifikátov v oblasti IT. Sme
nároční sami na seba. Naše certifikáty a partnerstvá s technologickými špičkami
sú zárukou nášho know-how, s ktorým pristupujeme k projektom. Rozumieme
tomu, čo robíme a vždy dávame do toho maximum. Keďže sme multi-vendor,
nie sme závislí od jedného dodávateľa, ale dokážeme ponúknuť najvýhodnejšie
technológie podľa požiadaviek konkrétneho riešenia.
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Systémové certifikácie - ISO

Okrem odborných znalostí je nevyhnutnou podmienkou úspešnej implementácie riešení tiež spôsob
a kvalita implementačných procesov.
Koncom novembra 2018 prešla naša spoločnosť komplexným externým auditom, ktorý realizovala nezávislá audítorská spoločnosť. V rámci auditu zameraného na recertifikáciu noriem ISO, ktoré
máme zavedené v rámci integrovaného systému manažérstva kvality, sme úspešne obhájili certifikát
riadenia kvality. eGroup Solutions, a. s. neustále udržiava a skvalitňuje systém riadenia kvality podľa
normy ISO 9001:2008.
Zároveň sme obhájili implementovaný systém manažérstva 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. Systém
manažérstva bezpečnosti informácií zahŕňa celistvý model upravujúci hodnotenie rizík, ďalej návrh,
zavedenie a riadenie bezpečnosti informácií a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom a všetkým
zainteresovaným stranám.
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.
Ďalšie zavedené systémy sú systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
a systém manažérstva IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1, ktorý sa zameriava na zlepšovanie
kvality, zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov pri IT procesoch.
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Vyberáme z našich
projektov v roku 2018
I.D.C. Holding, a.s. - Optimalizácia a konsolidácia zálohovania
cez Zero Downtime Backup
Naša spoločnosť je dlhoročným partnerom spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. v oblasti prevádzkovania
IT infraštruktúry a služieb. Na základe analýzy pôvodného zálohovacieho systému a identifikovaných
výkonnostných nedostatkov, technicky zastaraného HW a SW a požiadaviek na nové služby, sme navrhli optimálne riešenie na centrálne zálohovanie systémov IT infraštruktúry v datacentre Devínska
Nová Ves a Sereď (ďalej len DC).
Riešenie je založené na výmene existujúceho systému zálohovania EMC Avamar v oboch lokalitách
za nové riešenie Zero Downtime Backup, ktoré bude obsahovať server a diskové pole, na ktorých
budú uložené:
     • IBM Spectrum Protect databáza
     • IBM Spectrum Protect logy (aktívny log, archívny log)
     • Diskové storage pooly typu „kontajner“
Modul Zero Downtime Backup je súborom technických prostriedkov (hardvérových a sofvérových),
metodiky a procesov zameraných na spoľahlivé zálohovanie, archiváciu a obnovu dát informačných
systémov s ohľadom na ich veľkosť, zložitosť, dôležitosť a špecifické požiadavky rozpočtu organizácie. Filozofiou riešenia Zero Downtime Backup je individuálne nasadenie podľa špecifík organizácie,
pri súčasnej garancii odbornej implementácie a profesionálnej prevádzkovej podpory, ktoré sú vždy
súčasťou riešenia.
IBM Spectrum Protect riešenie umožňuje ukladanie dát do storage poolu typu kontajner. Storage
pool typu kontajner je navrhnutý špeciálne pre deduplikáciu dát. Dáta, ktoré sú uložené v kontajner
storage pooloch môžu byť deduplikované na klientovi alebo priamo na serveri počas zálohy. Použitím
kontajner storage poolov nie je potrebné spúšťať následné procesy, ktoré majú za úlohu deduplikáciu dát. Dáta ukladané do tohto typu storage poolu sú automaticky deduplikované a taktiež je na ne
automaticky uplatnená kompresia.
Týmto spôsobom zálohovania je ušetrená značná časť diskového priestoru, nakoľko nie je potrebné
mať najprv celé zálohované dáta na diskových storage pooloch a až následne spúšťať procesy zodpovedné za deduplikáciu dát.
Úspora diskového priestoru vedie k nižším nákladom na obstaranie a prevádzku hardvérových zariadení a umožňuje zníženie celkových prevádzkových nákladov použitím kapacitného licencovania.
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V cieľovom stave je nainštalovaný a nakonfigurovaný IBM Spectrum Protect server v oboch lokalitách, teda v lokalite DC Devínska aj v lokalite DC Sereď. Každý server má cez SAN sieť pripojené
dedikované diskové pole na ukladanie zálohovaných dát. Servery sú medzi sebou prepojené po sieti
LAN. Týmto sme dosiahli možnosť replikovať dáta medzi oboma IBM Spectrum Protect servermi ako
aj medzi lokalitami.

Technológia replikácie okrem iného zabezpečuje aj prípadnú automatickú obnovu dát zo servera
vo vzdialenej lokalite pri výpadku primárneho IBM Spectrum Protect servera. Keďže sa používajú
na ukladanie zálohovaných dát storage pooly typu kontajner, dáta prenášané medzi lokalitami budú
už deduplikované a komprimované.
Implementácia nového systému zálohovania zákazníkovi priniesla technologicky vyspelejšiu zálohovaciu infraštruktúru, systémy sú zálohované prehľadnejšie, zálohy sú jednoducho menežovateľné
a konfigurovateľné a zdroje v infraštruktúre sú lepšie využiteľné.
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Tlačiarne Banská Bystrica - Prostredie pre informačný systém IFS
Spoločnosť eGroup Solutions, a. s. sa z dôvodu dlhoročných skúseností z budovania a prevádzkovania
bezpečných a vysokodostupných IT prostredí, zúčastnila súťaže na dodávku a prevádzku kompletnej
podkladovej infraštruktúry pre ERP informačný systém, ktorú po splnení podmienok aj vyhrala.
ERP systém je kľúčovou a zároveň kritickou aplikáciou v spoločnosti TBB, a.s.
Naše riešenie tzv. Zero Downtime Cluster for ERP pozostáva z niekoľkých Oracle serverov potrebných
pre vytvorenie virtualizovaného prostredia s platformou OracleVM a diskového poľa od spoločnosti
IBM.
Riešenie je navrhnuté ako vysoko zabezpečené a dostupné nielen z pohľadu IT infraštruktúry ako
takej, ale aj z pohľadu poskytovaných služieb. Základná úroveň HW a SW podpory dodávanej infraštruktúry predstavuje pokrytie 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
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Public relations

VMworld 2018 v Barcelone
V novembri 2018 sme sa zúčastnili
VMworld, kde sa zhromažďujú ľudia a organizácie, ktorí sú nadšencami najnovších
a najinovatívnejších produktov a technológií. Vypočuli sme si odborníkov, ktorí
rozprávali o tom, čo nás čaká v tomto dynamicky sa meniacom odvetví informačných technológií a vyskúšali si praktické
laboratóriá, ktoré rozšírili naše obzory.

14

Zabbix summit 2018 v Rige
Náš kolega Roman, ako prvý zo Slovenska, zvládol Zabbix 4.0 certifikáciu na summite v Rige.
Už od roku 2015 sme partnerom spoločnosti Zabbix, ktorá stojí za vývojom softvéru na monitorovanie parametrov a metrík IT prevádzok. Zabbix zbiera prakticky neobmedzené množstvá a typy dát
v rámci siete, pričom umožňuje sledovať aj správanie sa aplikácií a v prípade hroziacich problémov
vykonať opatrenia, ktoré zabránia katastrofe. V rámci nášho partnerstva vieme poskytovať znalosti
a skúsenosti našich vyškolených expertov, a tak vyhovieť aj náročným požiadavkám zákazníka na monitoring jeho IT infraštruktúry. Naša spoločnosť využíva vo svojich projektoch riešenia monitoringu založené na Zabbix-e nielen vo veľkých spoločnostiach, kde je nasadzovaný ako vhodný nástroj
na komplexný monitoring IKT prostriedkov (aj zo vzdialených lokalít), ale aj v malých podnikoch.
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Firemné podujatia

Radošinské naivné divadlo je jednoducho
jedinečné a nenahraditeľné. A my sme právom hrdí, že môžeme byť jeho partnerom.
A prečo práve RND? Aj keď sme ich vždy
platonicky milovali, po prvýkrát sme sa bližšie stretli minulý rok a bola to láska na prvý
pohľad. Tak sme navrhli druhé rande a podporili ich najnovšiu inscenáciu. Na motívy pôsobivých životných príbehov a svojej
hry Generál, napísal totiž Stanislav Štepka
novú verziu javiskovej inscenácie o životnom osude Milana Rastislava Štefánika, pod názvom Malý
veľký muž. Príbeh o nadpriemernom a všestrannom človeku chce byť nielen holdom veľkému mužovi
tohto národa, ale najmä malou tvorivou inšpiráciou pre tých, ktorí by svoj talent a schopnosti chceli
a mohli dať ako on – v prospech veľkých myšlienok. Tvorivá práca a odkaz nášho krajana, nech nám
slúžia pre uvažovanie o poslaní talentu a osobnosti v spoločnosti.
A na oplátku nám Radošinci opäť zahrali. Pri príležitosti narodenín našej spoločnosti, pripadajúcich
na 28. október, pripravili pre nás a našich verných obchodných partnerov a priateľov inscenáciu Štedrý divadelný večer (alebo To najlepšie z RND). Bolo to krásne, milé, vtipné, pravdivé, voňavé a jemné.
A my sme sa vrátili na chvíľku do čias, keď ešte možno jednoduchšie fungoval svet.

Divadlo s eGroup Solutions, a. s.
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Prezentácie pre zákazníkov
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Firemné podujatia

Organizácia školenia Zabbix v Bratislave

Tvorba HPE a IBM marketingových videí

18

Team Up

Teambuilding

Rafting na Divokej vode
Teambuilding
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Financie

Z finančného hľadiska bol rok 2018 rokom potvrdzujúcim stabilné postavenie spoločnosti na relevantnom trhu.
Spoločnosť dosiahla v roku 2018 zisk po zdanení vo výške 992.078 EUR, čo v porovnaní s minulým
účtovným obdobím predstavuje 25,36 % nárast. V roku 2017 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo
výške 791.354 EUR a v roku 2016 vo výške 1.082.368 EUR.
Spoločnosť eGroup Solutions, a. s. dosiahla čistý obrat vo výške 10.631.409 EUR čo predstavuje oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu pokles o 9,68 %, tržby z predaja tovaru dosiahli 2.586.214
EUR a tržby z predaja služieb 8.045.195 EUR.
Spoločnosť vykazuje k 31.12.2018 celkovú zadlženosť 58,95 %. V roku 2017 mal tento ukazovateľ
hodnotu 67,57 % a teda došlo k jeho poklesu o 8,62 %. V roku 2016 bola celková zadlženosť 75,54%
a teda oproti tomuto účtovnému obdobiu došlo v roku 2018 k poklesu o 16,59 %.
Spoločnosť vyprodukovala v roku 2018 na 1 EUR nákladov 0,1029 EUR zisku. V porovnaní s rokom
2017, kedy tento ukazovateľ dosiahol hodnotu 0,0720 EUR zisku na 1 EUR nákladov, došlo k nárastu
o 0,0309 bodu. V roku 2016 bola nákladová rentabilita 0,04069 EUR zisku na 1 EUR nákladov.
Celková likvidita spoločnosti k 31.12.2018 dosiahla hodnotu 1,65, čo predstavuje nárast ukazovateľa v porovnaní s rokom 2017, kedy likvidita dosiahla hodnotu 1,45 o 0,20 bodu. V roku 2016 bola
celková likvidita 1,31 a v porovnaní s týmto obdobím vykazuje likvidita za rok 2018 nárast o 0,34
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.
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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 		
19,9
V tom: 	-      zamestnanci s plným pracovným úväzkom   	
18,9
		
-      zamestnanci na kratší pracovný čas 		  1
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných
19,2
Počet vedúcich zamestnancov							  4
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky
20
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.
Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu.
Spoločnosť nevynakladala v roku 2018 náklady na oblasť výskumu a vývoja, nenadobudla vlastné
akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.
			
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.								
					
Dňa 30.09.2019 sa konalo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo
o schválení účtovnej závierky za rok 2018 a o použití kladného výsledku hospodárenia spoločnosti
za účtovné obdobie roku 2018, t. j. zisku spoločnosti vo výške 992.078,16 EUR zisteného riadnou
individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti tak, že časť zisku bude vyplatená vo forme dividend
vo výške 50.000,00 EUR obidvom akcionárom spoločnosti a časť ako odmena za výkon funkcie predsedovi predstavenstva (tantiéma) v celkovej sume 155.000,00   EUR (15,62 % - ný podiel na zisku)
v termíne do 31.12.2019 a zvyšok zisku vo výške 737.078,16 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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Prílohy

• Správa nezávislého audítora
• Účtovná závierka
• Dodatok správy nezávislého audítora
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POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
účtovná jednotka eGroup Solutions, a.s.
obdobie 01 / 2018 – 12 / 2018
predchádzajúce obdobie 01 / 2017 – 12 / 2017

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: 28.09.2018

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

19,2

20,6

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

20

21

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 2018 nenastali zmeny použitých účtovných zásad a metód oproti roku 2017
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 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
E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
- neboli
E. f) Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období:
- neboli účtované
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F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
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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

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

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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F. b) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- poistený majetok:
3 autá - povinné zmluvné a havarijné poistenie uzatvorené v týchto poisťovniach: Generali Slovensko, a.s.,
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, a.s.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky

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

76466,50

76466,50

205089,53

205089,53

4000,00

4000,00

277556,03

277556,03

74966,50

74966,50

47149,74

47149,74

4000,00

4000,00

118116,24

118116,24

1500,00

1500,00

159439,79

159439,79

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
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majetok
a
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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
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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
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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

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

0,00

0,00

Po lehote splatnosti
c

0,00

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

10465,03

10465,03

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

10465,03
Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

151258,80

1882870,81

2034129,61

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

466161,52

Krátkodobé pohľadávky spolu

466161,52

2349032,33

151258,80

2500291,13

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

296,80

1327,47

1962915,51

1698018,59

1963212,31

1699346,06

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

56
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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
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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
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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
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

791354,22

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

791354,22

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

791354,22

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
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
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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

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:

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

31370,98

49065,08

30720,40

Rezerva na ND a poistné

26120,98

44465,08

26120,98

Rezerva na audit

4000,00

3500,00

3500,00

500,00

3500,00

Rezerva na vyúčt.nákl. k nájmu

1250,00

1100,00

1099,42

150,58

1100,00

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
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24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

511618,74

979210,84

511618,74

979210,84

Krátkodobé záväzky spolu

3288127,25

2920182,35

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

2962545,07

2920182,35

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

Záväzky po lehote splatnosti

325582,18

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
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou
základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
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

6073,84

6843,32

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

9320,46

9737,12

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

2000,00

Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

11320,46

9737,12

Čerpanie sociálneho fondu

11806,80

10506,60

5587,50

6073,84

Konečný zostatok sociálneho fondu

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

Menovitá hodnota

Počet
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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

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

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci
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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:
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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
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H. Informácie o výnosoch

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
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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

8045195,33

7587414,68

Tržby za tovar

2586214,10

4183325,10

10631409,43

11770739,78

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

I. Informácie o nákladoch

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

1254729,85

x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

x

1036559,72

263493,27

21

x

217677,54

21

Daňovo neuznané náklady

57528,66

12081,01

1

103899,80

21818,95

2

Výnosy nepodliehajúce dani

-61536,16

-12922,59

-1

-26340,38

-5531,48

-1

1250722,35

262651,69

21

1114119,14

233965,01

22

262651,69

21

233965,01

22

233965,01

22

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

x

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

x
x

262651,69

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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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
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N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
V

N

BOMAP, s.r.o.
Descon, s.r.o.

32 605,00 EUR
139 611,95 EUR

68 725,00 EUR

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

P. Prehľad zmien vlastného imania

70
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Názov spoločnosti: eGroup Solutions, a.s. 2018

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 (+/-)

1 254 730
1 254 730

1 036 560
1 036 560

299 369

254 503

53 058

46 150

258 420

251 540

-3

-4

0

0

0

0

-12 106

-43 183

-1 104
-802
-99
-202

601
039
682
880

669 250
3 547 111
-2 926 173
48 312

449 498

1 960 313

3

4

0

0

0

0

0

-1 038 013

449 501

922 304

-170 054

-434 403

279 447

487 901

Peňažné toky z investičných činností

B.1.
B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
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-15 581

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

-15 581

0

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

263 866

487 901

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku
účtovného obdobia

1 699 346

1 211 445

F.

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

1 963 212

1 699 346

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

1 963 212

1 699 346
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