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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: STP akciová spoločnosť Michalovce
Sídlo: ...........Okružná 46, 071 01 Michalovce
Dátum založenia: .......1.4.1992..............................................................................
Dátum vzniku: ............1.4.1992..............................................................................
A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
1/ zabezpečenie inžinierskej, projektovej, konzultačnej, poradenskej, expertíznej,
dodávateľskej a obchodnej činnosti a služieb v tuzemsku a zahraničí,
2/ projektová činnosť v investičnej výstavbe
3/ architektonické a inžinierske služby
A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:
Obchodné m e no

Sídlo

Právna
form a

Os tatné dôle žité s k utočnos ti

žiadne

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
X

riadna

mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:
rozdelenie

zlúčenie

splynutie

zmena práv. formy

začiatok likvidácie

koniec likvidácie

vyhlásenie konkurzu

zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: ..30.6.2011.............

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:
M e no, prie zvis k o, (obch. m e no) čle na

Názov orgánu

Poznám k a

Ing. Karol Doliňák

predseda predstavenstva

Ing. Jaromír Hodáň - člen dozornej rady

Jozefína Gožová

člen predstavenstva

Ing.arch. Daniela Vanková - člen doz.rady

Dušan Gožo

člen predstavenstva

Ing. Jozef Hajdučko

predseda dozornej rady

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky
skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou
jednotkou:
....................................................................
C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú
skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj
obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
....................................................................

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky
získať:
....................................................................
Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
....................................................................

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
X
áno
nie
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, s osobitosťami:
Druh zm e ny zás ady ale bo m e tódy

Dôvod zm e ny

Hodnota vplyvu na prís luš nú zložk u bilancie

Zmena Štruktúry položiek súvahy a výkazu
ziskov a strát v stĺpci

Zmena zákona

Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné
imanie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

provízie

skonto

poistné

clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:
priame náklady
nepriame náklady spojené s výrobou
inak:
....................................................................
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak
vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.
Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

provízie

poistné

clo

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou
4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
inak:
....................................................................

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere
5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
inak:
....................................................................
Podnik nakupoval zásoby
Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.
X
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob
6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
X
obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

X

provízie

poistné

clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504)
záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto: ..............................................

Popis:
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu)
podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka
rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:
................................................................................................................................................

Pri vyskladnení zásob sa používal
X
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
iný spôsob:
....................................................................
Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou
7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.
Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky
8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich
prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.
Podnik prijal darovaný majetok
10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a
cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.
Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii
11) Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení
účtovných odpisov:
Druh m aje tk u

Doba odpis ovania

Sadzba odpis ov

Odpis ová m e tóda

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002,
dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob
odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného
majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
....................................................................
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom
v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam
jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
X

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom
tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia
do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
M aje tok

Výš k a dotácie

Oce ne nie

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
Podnik má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik: .. Nemá takýto
podnik..................................................
F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:
Pois te ný m aje tok

Platnos ť zm luvy od - do

Pois tná s um a (v ce lých EUR)

neurčito

Administratívna budova

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke:
Hodnota

M aje tok
BO
nemáme takýto majetok

PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do
katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva:
Hodnota
M aje tok
BO

F. f)

PO

Charakteristika Goodwilu:
Spôs ob nadobudnutia goodw ilu

Spôs ob výpočtu hodnoty

Hodnota

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:
Dôvod účtovania

Obs tarávacia hodnota

Oprávk y

Zos tatk ová hodnota

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:
Nák lady

Nák lady na výs k um

Nák lady vynalože né v BO na
vývoj - ne ak tivované

Nák lady vynalože né v BO na vývoj ak tivované

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:
Druh oce ne nia
(re álnou hodnotou, ale bo m e tódou vlas tné ho
im ania)

M aje tok

Vplyv oce ne nia na VH a na výš k u vlas t.
im ania
BO

PO

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:
v ce lých EUR

Te xt
BO
Základné imanie celkom
Počet akcií (a.s.)
Nominálna hodnota I akcie (a.s.)

PO
158862

158862

4785

4785

33

33

158862

158862

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní
Hodnota upísaného vlastného imania
Hodnota splateného základného imania

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a
osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
imania:
v ce lých EUR
Te xt
BO

PO

Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Iné prípady:

Spolu

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:
Hodnota záväzk u zabe zpe če ná

Druh form y zabe zpe če nia záväzk u

Záložným právom

Inou form ou zabe zpe če nia

nemáme takéto záväzky

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Zoznam udalos tí, k toré nas tali ale bo s ú dôs le dk om
ok olnos tí po dni, k u k toré m u s a zos tavuje účtovná
závie rk a do dňa zos tave nia účtovne j závie rk y
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako
dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Hodnota
Dôvod
BO

PO

Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná
jednotka dozvedela v hore uvedenom období
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr.
prevádzkarne)
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy
Získanie, alebo odobratie
významného pre činnosť

licencie

alebo

iného

povolenia

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92
1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položk y

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce

účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

7

10

6

1

1

1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného
obdobia
Tabuľka č. 1
Výš k a podie lu na zák ladnom im aní
Spoločník, ak cionár
abs olútne
a

v%

b

Iný podie l na
os tatných položk ách
VI ak o na ZI
v%
e

Podie l na hlas ovacích
právach v %

c

d

Ing. Karol Doliňák

39509

24,87

24,87

Jozefína Gožová

42718

26,89

26,89

Dušan Gožo

39446

24,83

24,83

Ing.arch. Daniela Vanková

11946

7,52

7,52

25243

15,89

15,89

158862

100

100

drob.akcionári pod 1 %
Spolu

Tabuľka č. 2
Spoločník, ak cionár do dňa zm e ny v š truk túre
s poločník ov, ak cionárov
Spoločník, ak cionár

Dátum zm e ny

abs olútne

v%

Podie l na
hlas ovacích
právach v %

a

b

c

d

e

Spolu

Výš k a podie lu na zák ladnom im aní

Iný podie l na
os tatných položk ách
VI ak o na ZI
v%
f

x

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Be žné účtovné obdobie
Dlhodobý ne hm otný
m aje tok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky

Ak tivované
nák lady na
vývoj

Softvé r

Oce nite ľné
práva

Goodw ill

Os tatný
DNM

Obs tará
vaný
DNM

Pos k ytnuté
pre ddavk y na
DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

3479

3479

3479

3479

3479

3479

3479

3479

Úbytky
Presuny
Stav na k onci účtovné ho
obdobia
Oprávky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci účtovné ho
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci účtovné ho

obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Stav na k onci účtovné ho
obdobia

0

0

0

0

Tabuľka č. 2
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý ne hm otný
m aje tok

Ak tivované
nák lady na
vývoj

Softvé r

Oce nite ľné
práva

Goodw ill

Os tatný
DNM

a

b

c

d

e

f

Obs tará
Pos k ytnuté
vaný
pre ddavk y na
DNM
DNM
g

Spolu

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia

3479

3479

3479

3479

3479

3479

3479

3479

0

0

0

0

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Oprávky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Stav na k onci
účtovné ho obdobia

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Hodnota za be žné účtovné obdobie

Dlhodobý ne hm otný m aje tok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

0

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

0

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Be žné účtovné obdobie

Dlhodobý hm otný
m aje tok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky

Poze m k y

Stavby

b

c

4833

117251

Sam os tatné
Pe s tovat
hnute ľné ve ci
e ľs k é
a s úbory
ce lk y
hnute ľných
trvalých
ve cí
poras tov
d

e

71906

Zák ladné
s tádo a
ťažné
zvie ratá

Os tatný
DHM

f

g

Obs tará Pos k ytnuté
vaný
pre ddavk y na
DHM
DHM

h

25345

i

Spolu

j

219335

Úbytky
Presuny
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Oprávky

4833

Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky

117251

71906

81399

71591

25345

219335

152990

5938

5938

Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Opravné položky

87337

71591

158928

4833

35852

315

25345

66345

4833

29914

315

25345

60407

Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia

Tabuľka č. 2
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hm otný
m aje tok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky

Poze m k y

Stavby

b

c

Sam os tatné
Pe s tovate ľ
hnute ľné ve ci
s k é ce lk y
a s úbory
trvalých
hnute ľných
poras tov
ve cí
d

e

Zák ladné
s tádo a
ťažné
zvie ratá

Os tatný
DHM

f

g

Obs tará Pos k ytnuté
vaný
pre ddavk y na
DHM
DHM

h

i

Spolu

j

4833

117251

71906

25345

219335

4833

117251

71906

25345

219335

75461

71303

146764

5938

288

6226

81399

71591

152990

41790

603

Úbytky
Presuny
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Oprávky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia

4833

25345

72571

Stav na k onci
účtovné ho obdobia

4833

35852

315

25345

66345

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Hodnota za be žné účtovné obdobie

Dlhodobý hm otný m aje tok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

0

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať

0

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Be žné účtovné obdobie

Dlhodobý
Podie lové CP
finančný m aje tok a podie ly v
DÚJ

a

b

Podie lové CP a
podie ly v
s poločnos ti s
pods tatným
vplyvom
c

Os tatné
Pôžičk y
dlhodobé
ÚJ v k ons .
CP a
ce lk u
podie ly
d

Os tatný
DFM

Pôžičk y s
dobou
s platnos ti
najviac
je de n rok

f

g

e

Pos k ytnuté
Obs taráv
pre ddavk y
aný DFM
na DFM

h

Spolu

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia

Tabuľka č. 2
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý
Podie lové
finančný m aje tok CP a podie ly
v DÚJ

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na k onci
účtovné ho

b

Podie lové CP a
podie ly v
s poločnos ti s
pods tatným
vplyvom

Os tatné
dlhodobé
CP a
podie ly

Pôžičk y
ÚJ v
k ons .
ce lk u

Os tatný
DFM

Pôžičk y s
dobou
s platnos ti
najviac
je de n rok

c

d

e

f

g

Pos k ytnuté
Obs taráv
pre ddavk y
aný DFM
na DFM

h

i

Spolu

j

obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
Stav na k onci
účtovné ho
obdobia

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný m aje tok

Hodnota za be žné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Be žné účtovné obdobie
Obchodné m e no a s ídlo
s poločnos ti, v k tore j m á Podie l ÚJ na ZI v
ÚJ um ie s tne ný DFM
%

a

Podie l ÚJ na
hlas ovacích
právach v %

b

Hodnota vlas tné ho
Výs le dok
im ania ÚJ, v k tore j hos podáre nia ÚJ, v
m á ÚJ um ie s tne ný
k tore j m á ÚJ
DFM
um ie s tne ný DFM

c

d

e

x

x

x

Účtovná hodnota
DFM

f

Dcé rs k e účtovné je dnotk y

Účtovné je dnotk y s pods tatným vplyvom

Os tatné re alizovate ľné CP a podie ly

Obs tarávaný DFM na úče ly vyk onania vplyvu v ine j ÚJ

Dlhodobý finančný
m aje tok s polu

x

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti
Dlhové CP držané do s platnos ti

Druh CP

Stav na
začiatk u
účtovné ho
obdobia

a

b

c

Zvýš e nie
hodnoty

Zníže nie
hodnoty

d

e

Vyrade nie
dlhové ho CP z
účtovníctva v
účtovnom
období
f

Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
g

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhové CP držané do s platnos ti
s polu

x

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Dlhodobé pôžičk y

Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia

Zvýš e nie
hodnoty

Zníže nie
hodnoty

Vyrade nie pôžičk y
z účtovníctva v
účtovnom období

Stav na k onci
účtovné ho
obdobia

a

b

c

d

e

f

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti od troch rokov do piatich
rokov vrátane
Do splatnosti od jedného roka do troch
rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka vrátane
Dlhodobé pôžičk y s polu

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Be žné účtovné obdobie
Zás oby

Stav OP na
začiatk u
účtovné ho
obdobia
b

a

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu zánik u
opods tatne nos ti

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyrade nia
m aje tk u z účtovníctva

Stav OP na
k onci
účtovné ho
obdobia

c

d

e

f

Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na zásoby
Zás oby s polu

Tabuľka č. 2
Ne hnute ľnos ť na pre daj

Hodnota

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

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri
ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Zás oby

Hodnota za be žné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj
Tabuľka č. 1
Názov položk y

Za be žné účtovné obdobie

Za be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Sum ár od začiatk u
zák azk ove j výroby až do
k onca be žné ho účtovné ho

a
Výnosy zo zákazkovej výroby

b

obdobia
d

c

Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 2
Hodnota zák azk ove j výroby

Za be žné účtovné obdobie

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

b

Sum ár od začiatk u zák azk ove j výroby
až do k onca be žné ho účtovné ho
obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Tabuľka č. 3
Názov položk y

Za be žné účtovné obdobie

Za be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Sum ár od začiatk u
zák azk ove j výs tavby
ne hnute ľnos ti urče ne j na
pre daj až do k onca be žné ho
účtovné ho obdobia
d

Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 4
Hodnota zák azk ove j výs tavby ne hnute ľnos ti
urče ne j na pre daj

Sum ár od začiatk u zák azk ove j
výs tavby ne hnute ľnos ti urče ne j na
pre daj až do k onca be žné ho
účtovné ho obdobia
c

Za be žné 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

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Be žné účtovné obdobie
Pohľadávk y

a
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom a
združeniu

Stav OP na
začiatk u
účtovné ho
obdobia
b

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu zánik u
opods tatne nos ti

c

d

Zúčtovanie OP z dôvodu Stav OP na k onci
vyrade nia m aje tk u z
účtovné ho
účtovníctva
obdobia
e

f

19246

51

19195

19246

51

19195

Iné pohľadávky
Pohľadávk y s polu

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položk y

V le hote s platnos ti

Po le hote s platnos ti

Pohľadávk y s polu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávk y
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávk y s polu
Krátk odobé pohľadávk y
Pohľadávky z obchodného styku

16607

34036

50643

101

101

34137

50790

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky

46

Krátk odobé pohľadávk y s polu

16653

Tabuľka č. 2
Pohľadávk y podľa zos tatk ove j
doby s platnos ti
a

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie
c

Be žné účtovné obdobie
b

Pohľadávky po lehote splatnosti

34137

36632

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

16653

6499

Krátk odobé pohľadávk y s polu

50790

43131

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávk y s polu

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Be žné účtovné obdobie

Opis pre dm e tu záložné ho práva

Hodnota pohľadávk y

Hodnota pre dm e tu
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

x

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi
nakladať

x

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položk y
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Be žné účtovné obdobie
2482

4878

46419

83845

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

48901

88723

Tabuľka č. 2
Be žné účtovné obdobie
Krátk odobý finančný m aje tok

Stav na začiatk u
účtovné ho obdobia
b

a

Príras tk y

Úbytk y

c

d

Stav na k onci
účtovné ho obdobia
e

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
Krátk odobý finančný m aje tok s polu

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
Krátk odobý finančný m aje tok
a

Stav OP na
začiatk u
účtovné ho
obdobia
b

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu zánik u
opods tatne nos ti

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyrade nia
m aje tk u z účtovníctva

c

d

e

Stav OP na
k onci
účtovné ho
obdobia
f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátk odobý finančný m aje tok s polu

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné
právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Hodnota za be žné účtovné
obdobie

Názov položk y
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
Krátk odobý finančný m aje tok
a

Zvýš e nie/ zníže nie
hodnoty
(+/-)
b

Vplyv oce ne nia na výs le dok
hos podáre nia be žné ho
účtovné ho obdobia
c

Vplyv oce ne nia na
vlas tné im anie
d

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátk odobý finančný m aje tok s polu

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položk y čas ové ho rozlíš e nia

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Nák lady budúcich období dlhodobé , z toho:

Nák lady budúcich období k rátk odobé , z toho:

870

1148

Poistenie mot.vozidiel
tel.poplatky, predplatné časopis

781

822

89

206

Príjm y budúcich období dlhodobé , z toho:

Príjm y budúcich období k rátk odobé , z toho:

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Be žné účtovné obdobie
Názov
položk y

Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie

Splatnos ť
do je dné ho rok a od je dné ho rok a do
vrátane
piatich rok ov vrátane

a

b

c

Splatnos ť
viac ak o päť
rok ov

do je dné ho
rok a vrátane

d

e

od je dné ho rok a do
piatich rok ov
vrátane
f

viac ak o
päť rok ov
g

Istina
Finančný výnos
Spolu

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní
účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položk y

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zis k
Rozde le nie účtovné ho zis k u

Be žné 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
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

Tabuľka č. 2
Názov položk y
Účtovná s trata
Vys poriadanie účtovne j s traty

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie
28397
Be žné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

28397

Iné
Spolu

28397

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Be žné účtovné obdobie
Názov položk y

Stav na začiatk u účtovné ho
obdobia

a

b

Tvorb Použiti Zruš e ni
a
e
e
c

d

Stav na k onci účtovné ho
obdobia

e

f

Dlhodobé re ze rvy, z toho:

Krátk odobé re ze rvy, z toho:

4953

5071

4953

5071

Rezerva na nev.dovolenku

3178

3389

3178

3389

Rezerva na odvody za nev.dovolenku

1056

1132

1056

1132

Rezerva na zver.UZ

220

200

220

200

Rezerva na audit

500

350

500

350

Tabuľka č. 2
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie
Názov položk y

Stav na začiatk u účtovné ho
obdobia

a

Tvorb
Použitie
a

b

c

Zruš e nie

Stav na k onci účtovné ho
obdobia

e

f

d

Dlhodobé re ze rvy, z toho:

Krátk odobé re ze rvy, z toho:

5910

4953

5910

4953

Rezerva na nev.dovolenku+soc.poist.

5429

4233

5429

4233

481

720

481

720

Rezerva na náklady na energie

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položk y
Záväzky po lehote splatnosti

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie
0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

31248

24950

Krátk odobé záväzk y s polu

31248

24950

2687

2944

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzk y s polu

2687

2944

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku
Názov položk y

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Dočas né rozdie ly m e dzi účtovnou hodnotou
m aje tk u a daňovou zák ladňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočas né rozdie ly m e dzi účtovnou hodnotou
záväzk ov a daňovou zák ladňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
M ožnos ť um orovať daňovú s tratu v budúcnos ti
M ožnos ť pre vie s ť ne využité daňové odpočty
Sadzba dane z príjm ov ( v %)
Odlože ná daňová pohľadávk a
Uplatne ná daňová pohľadávk a
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odlože ný daňový záväzok
Zm e na odlože né ho daňové ho záväzk u
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položk y

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Začiatočný s tav s ociálne ho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

2944

4113

308

416

3252

416

565

1585

2687

2944

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba s ociálne ho fondu s polu
Če rpanie s ociálne ho fondu
Kone čný zos tatok s ociálne ho fondu

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch
Názov vydané ho dlhopis u

M e novitá hodnota

Poče t

Em is ný k urz

Úrok

Splatnos ť

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných
výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položk y

M e na

Úrok p. a. v
%

a

b

c

Dátum
s platnos ti

Sum a is tiny v
prís luš ne j m e ne za
be žné účtovné
obdobie

Sum a is tiny v
prís luš ne j m e ne za
be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f

Sum a is tiny v
prís luš ne j m e ne za
be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie
f

Dlhodobé bank ové úve ry

Krátk odobé bank ové úve ry

Tabuľka č. 2
Názov položk y

M e na

Úrok p. a. v
%

Dátum
s platnos ti

Sum a is tiny v
prís luš ne j m e ne za
be žné účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Dlhodobé pôžičk y

Krátk odobé pôžičk y

Krátk odobé finančné výpom oci

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položk y
Výdavk y budúcich období dlhodobé , z toho:

Výdavk y budúcich období k rátk odobé , z toho:

Výnos y budúcich období dlhodobé , z toho:

Výnos y budúcich období k rátk odobé , z toho:

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
Účtovná hodnota

Názov položk y

pohľadávk y

záväzk u

Dohodnutá ce na
podk ladové ho nás troja

b

c

d

a
De riváty urče né na obchodovanie, z toho:

Zabe zpe čovacie de riváty, z toho:

Tabuľka č. 2

Názov položk y

a

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Zm e na re álne j hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výs le dok
vlas tné
hos podáre nia
im anie
b
c

Zm e na re álne j hodnoty (+/-) s vplyvom
na
výs le dok
vlas tné im anie
hos podáre nia
d
e

De riváty urče né na obchodovanie, z toho:

Zabe zpe čovacie de riváty, z toho:

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi
Re álna hodnota
Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

Zabe zpe čovaná položk a

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

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Be žné účtovné obdobie
Názov položk y
do je dné ho
rok a vrátane

Splatnos ť
od je dné ho rok a
do piatich rok ov
vrátane

Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie

viac ak o päť
rok ov

do je dné ho
rok a vrátane

Splatnos ť
od je dné ho rok a do
piatich rok ov
vrátane

viac ak o päť
rok ov

a

b

c

d

e

f

g

Istina
Finančný náklad
Spolu

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b
(naprík lad A)

Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b
(naprík lad B)

Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b
(naprík lad C)

Oblas ť odbytu

Be žné
účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné
účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné
účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Slovensko

79903

126579

9268

9177

3496

Spolu

79903

126579

9268

9177

3496

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Be žné
účtovné
obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
Zm e na s tavu vnútroorganizačných zás ob
účtovné obdobie

Názov položk y

a

Kone čný
zos tatok

Kone čný
zos tatok

Začiatočný s tav

Be žné účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby

8163

3677

2752

4486

924

8163

3677

2752

4486

924

4486

924

Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zm e na s tavu
vnútroorganizačných zás ob vo
výk aze zis k ov a s trát

x

x

x

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z
hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položk y

Význam né položk y pri ak tivácii nák ladov, z toho:

Os tatné význam né položk y výnos ov z hos podárs k e j činnos ti, z toho:

Be žné účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

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

M im oriadne výnos y, z toho:

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položk y

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

89171

139252

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čis tý obrat ce lk om

198
89369

139252

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položk y

Nák lady za pos k ytnuté s lužby, z toho:

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné
obdobie

27694

35444

350

500

22492

25995

telefónne poplatky

2120

3092

poštovné poplatky

165

269

104261

130812

9758

10470

86431

111842

dane a poplatky

2134

2275

odpisy

5938

6225

155

193

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služb y, z toho:
nakupené poddodávky - projektové práce

Os tatné význam né položk y nák ladov z hos podárs k e j činnos ti, z toho:
spotreba materiálu, energii
osobné náklady, mzdy, odvody

Finančné nák lady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

bankové poplatky

155

193

M im oriadne nák lady, z toho:

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Be žné účtovné
obdobie

Názov položk y

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
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

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Be žné účtovné obdobie
Názov položk y

a

Zák lad dane

Daň

Daň v %

Zák lad dane

Daň

Daň v %

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

-40334
x

Daňovo neuznané náklady

-28398
x

670

661

Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Názov položk y
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1
Be žné účtovné obdobie
Druh podm ie ne né ho záväzk u

Hodnota voči s priazne ným
os obám

Hodnota ce lk om
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Tabuľka č. 2
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie
Druh podm ie ne né ho záväzk u

Hodnota voči s priazne ným
os obám

Hodnota ce lk om
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku
Be žné účtovné obdobie

Druh podm ie ne né ho m aje tk u

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od
dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
iných orgánov
Hodnota príjm u, výhody s účas ných čle nov
orgánov
b

Druh príjm u, výhody
š tatutárnych

a
Peňažné príjmy

Hodnota príjm u, výhody bývalých čle nov orgánov

dozorných

c
iných

š tatutárnych

dozorných

iných

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými
osobami
Tabuľka č. 1
Hodnotové vyjadre nie obchodu
Spriazne ná os oba

Kód druhu
obchodu

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

Tabuľka č. 2
Hodnotové vyjadre nie obchodu
Dcé rs k a účtovná je dnotk a/M ate rs k á účtovná
je dnotk a

Kód druhu
obchodu

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Položk a vlas tné ho im ania

Be žné účtovné obdobie
Stav na začiatk u

Príras tk y

Úbytk y

Pre s uny

Stav na k onci

a
Základné imanie

účtovné ho
obdobia
b

c

d

e

účtovné ho
obdobia
f

158862

158862

25025

25025

22532

22532

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

-25604

-28398

-54002

-28398

-40340

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

Tabuľka č. 2
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné obdobie
Položk a vlas tné ho im ania

a
Základné imanie

Stav na začiatk u
účtovné ho
obdobia
b

Príras tk y

Úbytk y

Pre s uny

c

d

e

Stav na k onci
účtovné ho
obdobia
f

158862

158862

25025

25025

22532

22532

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy

Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

19840
-25604
-45445

-28398

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

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy
Označe nie
položk y

Obs ah položk y

Be žné účtovné
obdobie

Be zpros tre dne
pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Pe ňažné tok y z pre vádzk ove j činnos ti
A. 1.

Príjmy z predaja tovaru (+)

A. 2.

Výdavky na nákup tovaru

A. 3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A. 4.

Príjmy z predaja služieb (+)

98260

139252

A. 5.

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok (-)

-9758

-10470

A. 6.

Výdavky na služby (-)

-34856

-35444

A. 7.

Výdavky na osobné náklady (-)

-87584

-111842

A. 8.

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej
jednotky (-)

-2134

-4458

-3750

-11281

-39822

-34243

-39822

-34243

A. 9.
A. 10.

Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(+)
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na
obchodovanie (-)

A. 11.

Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj
alebo na obchodovanie (+)

A. 12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj
alebo na obchodovanie (-)

A. 13.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (+)

A. 14.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (-)

A. 15.

Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)

A. 16.

Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)

*

Peňa žné tok y z prevá dzk ovej činnosti ok rem príjmov a výda vk ov,
k toré sa uvá dza jú osobitne v iných ča stia ch prehľa du peňa žných
tok ov (+/-), (súčet A. 1. a ž A. 16.)

A. 17.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 18.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (-)

A. 19.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do investičných činností (+)

A. 20.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňa žné tok y z prevá dzk ovej činnosti (+/-) (súčet A. 1. a ž A. 20.)

A. 21.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)

A. 22.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A. 23.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A.

Čisté peňa žné tok y z prevá dzk ovej činnosti (súčet A. 1. a ž A. 23.)

-39822

-34243

Pe ňažné tok y z inve s tične j činnos ti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

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 (-)

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 6.

Príjmy z predaja 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 (+)

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s
výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s
výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)

B. 11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
(+)

B. 12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (+)

B. 13.

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
činnosti (-)

B. 14.

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
činnosti (+)

B. 15.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do
investičných činností (-)

B. 16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

Čisté peňa žné tok y z investičnej činnosti (súčet B. 1. a ž B. 19.)
Pe ňažné tok y z finančne j činnos ti

C. 1.

Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou
osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)

-1169

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov (-)

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou
osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 8.

Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodob ých záväzkov a krátkodob ých záväzkov z
finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (+)

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy
o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne
v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C. 2. 9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

C. 3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)

C. 4.

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 (+)

C. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
finančných činností (-)

C. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

C.

Čisté peňa žné tok y z fina nčnej činnosti (súčet C. 1. a ž C. 9.)

D.

Čis té zvýš e nie ale bo čis té zníže nie pe ňažných pros trie dk ov (+/-),
(s úče t A + B + C)

E.

F.

-1169
-39822

-35412

Stav pe ňažných pros trie dk ov a pe ňažných e k vivale ntov na začiatk u
účtovné ho obdobia (+/-)

88723

125304

Stav pe ňažných pros trie dk ov a pe ňažných e k vivale ntov na k onci
účtovné ho obdobia pre d zohľadne ním k urzových rozdie lov
vyčís le ných k u dňu, k u k toré m u s a zos tavuje účtovná závie rk a (+/-)

48901

88723

G.

Kurzové rozdie ly vyčís le né k pe ňažným pros trie dk om a pe ňažným
e k vivale ntom k u dňu, k u k toré m u s a zos tavuje účtovná závie rk a (+/-)

H.

Zos tatok pe ňažných pros trie dk ov a pe ňažných e k vivale ntov na k onci
účtovné ho obdobia uprave ný o k urzové rozdie ly vyčís le né k u dňu, k u
k toré m u s a zos tavuje účtovná závie rk a (+/-)

48901

88723

