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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

ŽILPO, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Vysokoškolákov 31, 010 08, Žilina

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu rozhodnutia, vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, prenájom
nehnuteľnosti

Čl. I (6)
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

78

78

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

79

79

1

1

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

16.03.2020

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno

Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
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neboli zmenené
Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy

Aplikované zásady a metódy

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl. položku
súvahy

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

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

x

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

x

2. Pohľadávky pri ich vzniku

x

3. Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
spôsobom A účtovania zásob
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spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
iným spôsobom:

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

Odhad zníženia hodnoty

pohľadávky z OS

Stav OP na začiatku účtovného
obdobia

353

Tvorba OP

Stav OP na konci účtovného
obdobia

Zúčtovanie OP

353

353

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
záväzky - menovitá hodnota, rezervy - odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na úhradu
Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným
nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými
nákladmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote
ako je jeho reálna hodnota
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu
Čl. II (4) f) 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 vyčísľovaní
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

budovy a stavby

40 rokov

1/40

R

zdravotnícka technika

6 rokov

1/6

R

SW

4 roky

1/4

R

PC technika

4 roky

1/4

R

nábytok

6 rokov

1/6

R

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie
poskytnuté dotácie na bežnú prevádzkovú réžiu výuky študentov TUAD.
Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Popis nevýznamnej chyby

Vplyv na výsledok hospodárenia v BO

režijný materiál

216

služby

79

výnosy

-1 900

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku
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Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok

Aktivované
náklady na
vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Riadok súvahy:

04

05

06

07

08

09

10

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky

95 428
2 160

Úbytky

95 428
2 160

4 320

2 160

2 160

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

97 588

97 588

Stav na začiatku účtovného obdobia

58 699

58 699

Prírastky

15 273

15 273

73 972

73 972

Stav na začiatku účtovného obdobia

36 729

36 729

Stav na konci účtovného obdobia

23 616

23 616

Oprávky

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie
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Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

08

09

10

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

57 298

20 246

77 544

Prírastky

38 130

17 884

56 014

38 130

38 130

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

95 428

95 428

Stav na začiatku účtovného obdobia

41 892

41 892

Prírastky

16 807

16 807

58 699

58 699

Oprávky

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)
Stav na začiatku účtovného obdobia

15 406

Stav na konci účtovného obdobia

36 729

20 246

35 652
36 729

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Riadok súvahy:

12

13

Samostatné
hnuteľné veci
Pestovateľské
Základné
Poskytnuté
a súbory
hnuteľných celky trvalých stádo a ťažné
Obstarávaný preddavky na
porastov
zvieratá
DHM
vecí
DHM
Ostatný DHM
14

15

16

18

17

Spolu

19

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

74 443

Prírastky

5 562 445

2 074 752

3 962

203 392

207 833

55 530

470 717

41 388

207 354

55 530

304 272

Úbytky

23 789

11 743

7 747 172

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

74 443

5 566 407

2 236 756

23 789

12 222

7 913 617

2 411 256

1 538 550

7 761

3 957 567

139 872

166 511

2 517

308 900

Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky

41 387

41 387

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

2 551 128

1 663 674

10 278

4 225 080

Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)
Stav na začiatku účtovného obdobia

74 443

3 151 189

536 202

16 028

11 743

3 789 605

Stav na konci účtovného obdobia

74 443

3 015 279

573 082

13 511

12 222

3 688 537
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Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Riadok súvahy:

12

13

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
Pestovateľské
Základné
Poskytnuté
hnuteľných celky trvalých stádo a ťažné
Obstarávaný preddavky na
vecí
Ostatný DHM
porastov
zvieratá
DHM
DHM
14

15

16

17

18

Spolu

19

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

74 443

Prírastky

5 459 968

2 213 222

29 225

7 800 647

102 477

213 874

298 869

615 220

352 344

316 351

668 695

11 743

7 747 172

Úbytky

23 789

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

74 443

5 562 445

2 074 752

23 789

2 272 588

1 742 964

5 243

4 020 795

138 668

147 930

2 518

289 116

Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky

352 344

352 344

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

2 411 256

1 538 550

7 761

3 957 567

Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)
Stav na začiatku účtovného obdobia

74 443

3 187 380

470 258

18 546

29 225

3 779 852

Stav na konci účtovného obdobia

74 443

3 151 189

536 202

16 028

11 743

3 789 605

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka
vlastnícke právo
Majetok obstaraný finančným prenájmom.
Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri
ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke
Dôvod/Majetok
plazmový sterilizátor

Hodnota BO

Hodnota PO
15 984

23 362

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné
právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 7

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy –
predchádzajúce obdobie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo
pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách
a podobných cenných papieroch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam
Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok
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2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Poznámky Úč PODV 3-01

Druh pohľadávky

IČO

Riadok súvahy

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 +
r. 46 až r. 52)

41

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku
súčet (r. 43 až r. 45)

42

1.a. Pohľadávky z obchodného styku
voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) /391A/

43

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v
rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

44

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA) - /391A/

45

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP

3 6 4 0 2 6 3 0

Dôvod tvorby

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku
opodstatnenosti

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia
majetku z
účtovníctva

46
47

4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
48
prepojeným účtovným jednotkám (351A) /391A/
5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

49

6. Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A)

50

7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54
+ r. 58 až r. 65)

53

353

353

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku
súčet (r. 55 až r. 57)

54

353

353

1.a. Pohľadávky z obchodného styku
voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) /391A/

55

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v
rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

56

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA) - /391A/

57

353

353

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/

58
59

4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
60
prepojeným účtovným jednotkám (351A) /391A/
5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - /391A/

61

6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

7. Daňové pohľadávky a dotácie (341,
342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

8. Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A)

64

9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A) - /391A/

65

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
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Stav OP na konci
účtovného obdobia

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

Názov položky

Riadok súvahy

3 6 4 0 2 6 3 0

V lehote splatnosti

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám

43

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ

44

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám

47

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

49

Iné pohľadávky

46, 48, 50, 51, 52

Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám

55

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ

56

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám

59

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

61

Sociálne poistenie

62

Daňové pohľadávky a dotácie

63

Iné pohľadávky

58, 60, 64, 65

Krátkodobé pohľadávky spolu

608 032

3 464

36 520

611 496

36 520

644 552

3 464

648 016

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná
jednotka právo s nimi nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty
Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

70 164

30 051

193 958

256 611

264 122

286 662

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

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
nadobudli
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli
na inú osobu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

DIČ

3 6 4 0 2 6 3 0

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas
účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu
účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia

Účty účtovej
osnovy

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

(381A, 382A)

6 289

896

Predĺžená záruky a licencie

381002

6 289

896

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

(381A, 382A)

10 169

7 381

poistenie majetku

381001

2 208

568

SW služby

381001

2 238

5 514

iné

381001

5 723

1 299

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

(385A)

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

(385A)

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní
Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní
Text

Hodnota BO

Základné imanie celkom

Hodnota PO
46 474

46 474

32 531

32 531

-MUDr. Denisa Adamová

9 295

9 295

- MUDr. Vladimír Oleár

4 648

4 648

46 474

46 474

Počet akcií (a.s.)
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)
- MUdr. Štefan Zleník

Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní
Hodnota upísaného vlastného imania
Počet upísaných akcií (a.s.)
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)
Iný titul zmeny vlastného imania
Hodnota splateného základného imania

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia
Účtovný zisk 2019:256754 €, Účtovný zisk 2020: 102007 €
Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia
V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Návrh rozdelenia účtovného zisku

256 754

102 007

Bežné účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

256 754

102 007

256 754

102 007

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
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty
vlastného imania
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie
Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Tvorba

Dlhodobé rezervy, z toho:

Použitie

Stav na konci účtovného
obdobia

Zrušenie

10 000

ostatné

10 000

10 000

10 000

Krátkodobé rezervy, z toho:

93 654

115 231

90 323

3 331

115 231

zákonné - dovolenky

92 054

113 631

88 723

3 331

113 631

1 600

1 600

1 600

ostatné

1 600

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie
Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

79 721

93 654

79 721

93 654

zákonné - dovolenky

78 271

92 054

78 271

92 054

1 450

1 600

1 450

1 600

ostatné
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text

Hodnota BO

Hodnota PO

Záväzky do lehoty splatnosti

919 186

780 599

Záväzky po lehote splatnosti

342

4 164

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku
110 - Ostatné dlhodobé záväzky

Spolu v tom

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5
rokov BO

290 000

290 000

114 - Záväzky zo sociálneho fondu

4 125

4 125

117 - Odložený daňový záväzok

7 430

7 430

126 - Ostatné záväzky z obchodného styku

218 093

218 093

130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

137 816

137 816

131 - Záväzky voči zamestnancom

137 792

137 792

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia

85 298

85 298

133 - Daňové záväzky a dotácie

37 124

37 124

135 - Iné záväzky
Spolu:

1 850

1 850

919 528

617 973

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5
rokov PO

301 555

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
blankozmenka 113/2019/D
Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Druh formy zabezpečenia záväzku

Záložným právom

Inou formou zabezpečenia

kontokorentný úver VÚB, s.s. , zmluva 71/2019/UZ

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku
Celkový ODZ k 31.12.2020: 7430 €, PS k 1.1.2019: 7966 €
Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku
Titul vzniku odloženého daňového záväzku

Výpočet a suma

Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná

Rozdiel DZC a ÚZC: 47 442 €, ODZ: 9963 €

Iné: dočasné rozdiely - záväzky, rezervy...

Rozdiel: 12061 €: ODP: 2533 €

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou hodnotou pohľadávok
Rozdiel z PS zo zmeny výšky dane 21%

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej
pohľadávke
Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

Názov položky

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Hodnota BO

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

Hodnota PO
47 442

42 727

zdaniteľné

47 442

42 543

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

12 062

4 426

odpočítateľné

12 062

4 426

odpočítateľné

184

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

21

21

2 533

968

Uplatnená daňová pohľadávka

-1 565

-471

Zaúčtovaná ako náklad

-1 565

-471

Odložený daňový záväzok

9 963

8 934

Zmena odloženého daňového záväzku

1 029

873

Zaúčtovaná ako náklad

1 029

873

Odložená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná do vlastného imania

Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu
Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu
Názov položky

Hodnota BO

Začiatočný stav sociálneho fondu

Hodnota PO
2 116

1 674

Tvorba sociálneho fondu spolu

9 483

8 913

Čerpanie sociálneho fondu

7 474

8 471

Konečný zostatok sociálneho fondu

4 125

2 116

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery
Kontokorent ku dňu závierky nečerpaný - limit 150 000 €.
Čl. III (2) i) Bankové úvery
Názov položky

Mena

Úrok p. a. v %

Dátum splatnosti

Suma istiny v
príslušnej mene BO

Suma istiny v
eurách BO

Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé bankové úvery
VÚB 71/2019/UZ - kontokorent

Eur

1,50

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci
Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 17

Suma istiny v
príslušnej mene PO

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

Názov položky

Mena

Úrok p. a. v %

3 6 4 0 2 6 3 0

Dátum splatnosti

Suma istiny v
príslušnej mene BO

Dlhodobé pôžičky
Pôžičky od spoločníkov

Eur

9%

Eur

9%

Krátkodobé pôžičky
pôzičky os spoločníkov

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6
Suma istiny v
eurách BO

Suma istiny v
príslušnej mene PO

290 000

290 000

290 000

290 000

290 000

290 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Krátkodobé finančné výpomoci

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období
Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období
Účty účtovej
osnovy

Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

(383A)

náklady na TUAD

383001

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

(384A)

681 896

747 797

dotácia ŠR

384001

657

1 155

dotácia EÚ

384002

679 157

742 984

dotácia mesto

384003

2 082

3 658

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

(384A)

43 642

41 903

nájmy

384005

8 425

8 869

krátkodobá časť dotácií

384999

35 217

33 034

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu
LZC/17/10233 - sterilizátor Crystal
Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho istina je:

1 850 €

a finančný náklad je:

288 €

2 138 €

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splanosti:
Názov položky

Splatnosť do jedného
roka vrátane BO

Istina

Splatnosť od jedného
roka do piatich rokov
vrátane BO

1 850

Finančný náklad
Spolu

Splatnosť viac ako päť
rokov BO

Splatnosť do jedného
roka vrátane PO

1 850

Splatnosť od jedného
roka do piatich rokov
vrátane PO

13 727

1 850

288

288

3 760

191

2 138

2 138

17 487

2 041

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Splatnosť viac ako päť
rokov PO

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku
hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
Názov položky

Základ dane BO

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

Daň v % BO

Daň BO

130 816

x

x

27 471

18 434

3 872

teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

Základ dane PO

x

Daň PO

Daň v % PO

323 089

x

21

x

67 849

21

21

12 187

2 559

21

15 290

3 211

21

6 340

1 331

21

Výnosy nepodliehajúce dani

x

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu

9 508

1 997

21

313 646

65 866

21

Splatná daň z príjmov

x

29 345

21

x

65 933

21

Odložená daň z príjmov

x

-536

21

x

402

21

Celková daň z príjmov

x

28 809

21

x

66 335

21

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky derivátov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
A: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, B: nájom, C: pracovná zdravotná služba
Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)
BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)
PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)
BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)
PO

SR

3 715 183

3 905 807

417 930

439 206

379 826

229 721

Spolu

3 715 183

3 905 807

417 930

439 206

379 826

229 721

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

111 112

ostatné

52 285

9 065

4 319

dary

14 933

dotácia

101 147

poistné plnenia

33 033

900

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
úroky

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov
Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad

Riadok výkazu
ziskov a strát

Hodnota BO

Hodnota PO

Celková suma osobných nákladov, z toho

15

2 518 432

2 417 093

- mzdy

16

1 845 171

1 775 956

- ostatné náklady na závislu činnosť

17

- sociálne a zdravotné poistenie

18

603 166

583 418

- sociálne zabezpečenie

19

70 095

57 719

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby
Položky nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

správa

74 423

60 896

opravy

148 980

232 409

nájmy prístrojov

122 317

170 036

zdravotnícke služby

91 304

101 956

telekom+pošta

12 947

7 569

upratovanie

45 080

46 981

prenájom budovy MR

60 000

60 000

reklama + SW

29 498

34 239

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Položky nákladov

Hodnota BO

poistenie

Hodnota PO
8 928

14 646

neuplatnená dph

74 873

75 574

ostatné

14 973

633

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

DIČ

3 6 4 0 2 6 3 0

Položky nákladov

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Hodnota BO

Kurzové straty spolu, z toho:

Hodnota PO
9

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
bankové poplatky
úroky

70

9

67

38 023

44 605

2 600

2 463

35 423

42 142

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný
rozsah alebo výskyt
Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:
rezerva na súdny spor

10 000

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom
alebo audítorskou spoločnosťou
Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

3 419

3 296

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

3 419

3 296

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve
Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do
čistého obratu.
Názov položky

Riadok z
výkazu ziskov
a strát

Hlavná geografická
oblasť odbytu

Čistý obrat celkom, z toho:

01

SR

- Výrobky

04

- Tovar

03

SR

- Služby

05

SR

Hodnota BO
4 512 939

4 574 734

4 512 939

4 574 734

- Iné činnosti účtovnej jednotky

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov
Blankozmenka k kontokorentu - zazmluvnený objem 150 000 €
Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku
Zo súdnych rozhodnutí

Hodnota voči
Hodnota voči
Hodnota celkom BO spriazneným osobám Hodnota celkom PO spriazneným osobám
BO
PO
10 000

Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

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

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch
Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch
Názov položky

Hodnota BO

Prenajatý majetok

Hodnota PO
817 014

817 014

27 397

27 397

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
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými
orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Charakteristika
transakcie

Spriaznená osoba

Hodnota BO

Výška zostatku ku dňu
zostavenia účtovnej Zabezpečenie zostatku
závierky

Opravná položka k
pochybným
pohľadávkam

Odúčtovanie
pochybných
pohľadávok do
nákladov

Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný
rozhodujúci alebo podstatný vplyv
dcérske účtovné jednotky
spoločné účtovné jednotky
pridružené účtovné jednotky
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej
materskej účtovnej jednotky
ostatné spriaznené osoby

kúpa materiálu

136 560

ostatné spriaznené osoby

kúpa služieb

260 543

ostatné spriaznené osoby

predaj služieb

205 373

ostatné spriaznené osoby

predaj materiálu

ostatné spriaznené osoby

pôžičky

3 026
35 195

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a
iného orgánu

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné
obdobie
Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre
bývalých členov týchto orgánov

Bežné účtovné obdobie
Druh odmeny/plnenia

odmeny konateľov

Hodnota odmeny
Hodnota odmeny
Hodnota odmeny
súčasných členov
súčasných členov súčasných členov
štatutárnych
dozorných orgánov
iných orgánov
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
štatutárnych
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
dozorných orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
iných orgánov

42 000

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti –
predchádzajúce obdobie
Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre
bývalých členov týchto orgánov

Predchádzajúce účtovné obdobie
Druh odmeny/plnenia

odmeny konateľov

Hodnota odmeny
Hodnota odmeny
Hodnota odmeny
súčasných členov
súčasných členov súčasných členov
štatutárnych
dozorných orgánov
iných orgánov
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
štatutárnych
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
dozorných orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
iných orgánov

36 000

Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov
orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky
alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia
na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 4 0 2 6 3 0

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

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

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

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

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – bežné obdobie
Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie
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Poznámky Úč PODV 3-01
Položka vlastného imania

IČO
Účet účtovej
osnovy

Základné imanie

(411)

Zmena základného imania

+/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

(/-/353)

Emisné ážio

(412)

Ostatné kapitálové fondy

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

3 6 4 0 2 6 3 0
Úbytky

DIČ

2 0 2 0 0 9 9 7 9 6

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného
obdobia

46 474

46 474

(413)

1 092

1 092

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

(421A, 422,
417A, 418)

4 647

4 647

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

(+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

(417A, 421A)

Štatutárne fondy

(423, 42X)

Ostatné fondy

(427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov

(428)

Neuhradená strata minulých rokov

(/-/429)

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

r.100

2 484 962

256 754

22 939

102 007

256 754

2 718 777

-256 754

102 007

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

(+/-491)

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – predchádzajúce obdobie
Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Účet účtovej
osnovy

Základné imanie

(411)

Zmena základného imania

+/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

(/-/353)

Emisné ážio

(412)

Ostatné kapitálové fondy

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného
obdobia

46 474

46 474

(413)

1 092

1 092

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

(421A, 422,
417A, 418)

4 647

4 647

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

(+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

(417A, 421A)

Štatutárne fondy

(423, 42X)

Ostatné fondy

(427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov

(428)

Neuhradená strata minulých rokov

(/-/429)

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

r.100

2 308 486

176 476

256 754

176 476

2 484 962

-176 476

256 754

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

(+/-491)

Miesto pre ďalšie záznamy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti
Označenie
položky

Obsah položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
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.

A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.

A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred
zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1. až A 1. 13.) (+/-)
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 jeho 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 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
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 ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S +
A. 1. + A. 2.)
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 (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností alebo finančných činností (-/+)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(+)
Výdavky
výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(-) peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Čistý

130 816

323 089

294 899

319 761

324 173

305 922

10 000
-353
-72 344

-52
-28 052

35 423

42 142

-2 000

-200
1

-9 338

-69 563

-273 819
263 576
905

-22 965
-48 084
1 486

416 377

573 287

-100 970

-44 623

315 407

528 664

-93 090

-26 341

222 317

502 323
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Označenie
položky

Obsah položky

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
B. 3.
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 4.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 5.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
B. 6.
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke,
B. 7.
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej
B. 8.
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
B. 9.
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s
výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
B. 10.
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 11.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
B. 12.
prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej
B. 13.
činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej
B. 14.
činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných
B. 15.
činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 16.
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (B. 17.
)Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 18.
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B. 19.
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
C. 1.
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C. 1. 1.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou,
C. 1. 2.
ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
C. 1. 3.
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C. 1. 4.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
C. 1. 5.
obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
C. 1. 6.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a
C. 1. 7.
fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C. 1. 8.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

-2 160
-207 832

-17 884
-298 869

2 000

200

-207 992

-316 553

1

1
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Označenie
položky
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.

C. 2. 9.
C. 3.
C. 4.
C. 5.
C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Obsah položky
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
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 predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o
kúpe prenajatej veci (-)
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 (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)
(súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného
obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-13 927

-197 372

-13 927

-37 372

-160 000

-22 939

-36 865

-197 372

-22 540

-11 602

286 662

298 264

264 122

286 662

264 122

286 662

Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných
účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou
alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Ekvivalenty peňažných prostriedkov
Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu
peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné
cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.
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