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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Spoločnosť Potravinoprojekt,a.s.(ďalej Spoločnosť), bola založená 01.05.1992 a do obchodného registra zapísaná (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I , 

oddiel Sa, vložka č. 365/B). Uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 8.11.2016 bolo rozhodnuté o zmene názvu spoločnosti na POLIANKY Bussines 

Center, a.s. Zmena názvu bola dňa 23.11.20136 zapísaná do obchodného registra.

Čl. I (1)

Sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno účtovnej jednotky:

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

POLIANKY Business Center, a.s.

Polianky 5, 84101 Bratislava

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:                                                                                                                                                                                                                                   

-  prenajímanie nebytových  priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb                                                                                                                                       

-   prípravné práce pre stavbu                                                                                                                                                                                                                                 

-  inžinierská činnosť v investičnej výstavbe                                                                                                                                                                                                           

-  nákup a predaj technologických celkov a zariadení vrátane náhradných dielov                                                                                                                                                  

-   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja                    

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  6  10

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, z toho:

 3  10

Počet vedúcich zamestnancov  3

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6  zákona  431/2002  Z.z.v znení neskorších predpisov.  

Valené zhromaždenie dňa 8.11.2016 schválilo spoločnosť D.E.A. consult Trenčín s.r.o. na výkon auditu za obdobie  01.01.2016 do 31.12.2016.

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 08.11.2016

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

mimoriadnariadnax

Čl. I (5) Údaje o skupine

Spoločníci,  BCP investičná, s.r.o., ako majoritní akcionári akciovej spoločnosti Potravinoprojekt, boli dňa 01.03.2015 zapísaní do Obchodného registra Okresného 

súdu Bratislava I ako štatutárny orgán predstavenstva. Podľa ustanovení § 22 ods.12 zákona o účtovníctve počas aktuálneho účtovného obdobia nedoško k 

udalostiam, ktoré by mali významný dopad  účtovnú závierku . Spoločnosť nerealizovala obchody, ktoré by ovplynili jej finančné postavenie alebo činnosť v tomto 

období.Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná závierka za rok 2016  je zostavená na princípe nepretržitého pokračovania Spoločnosti.

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

NieÁnox

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované okrem účtovania poistenia majetku určeného na prevádzkovú činnosť 

a iného poistného súvisiacého s prevádzkovou činnosťou. Ocenenia majetku a záväzkov v cudzej mene, sa použíav referenčný kurz Europskej centrálnej banky.

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
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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

ÚJ má náplň (x) Poznámka k oceneniuOcenenie majetku a záväzkov

Obstarávacou cenou

1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou 

činnosťou

x Obstarávacou cenou ( preprava, poistné)

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou x Obstarávacou cenou

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 Obstarávacou cenou

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 menovitou hodnotou

2. Pohľadávky pri ich vzniku x menovitou hodnotou

3. Záväzky pri ich vzniku x menovitou hodnotou

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená 

metódou vlastného imania, iné

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

ÚJ má náplň (x) Poznámka k oceneniuOcenenie majetku a záväzkov

Reálnou hodnotou

1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti

3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom 

účtovníctve

4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní

5. Drahé kovy v majetku fondu

Hodnotou zistenou metódou vlastného imania

Iné

1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej 

veci

2. Daň z príjmov - splatná x

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO 

metóda

Ocenenia majetku a záväzkov v cudzej mene, sa používa referenčný kurz Europskej centrálnej banky. Záväzky pri ich vzniku sa oce )ujú menovitou hodnotou. 

Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou

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 B účtovania zásob

spôsobom A účtovania zásobx

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladovx

iným spôsobom:

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky sa oceňujú ako existujúca povinnosť s určenou výškou, pri záväzkoch s neurčitým časovým vymedzením alebou výškou sa zohľadňujú predpokladané riziká , 

straty a zníženia hodnoty majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz predmetu účtovníctva.

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

Voči dodávateľom sa účtuje záväzok pri vzniku záväzku v obchodných záväzkových vzťahoch. Na účte krátkodobých rezerv spoločnosti Spoločnosť zaúčtovala 

nevyfakturované dodávky podľa dodkladov doručených do termínu zostavenia účtovnej závierky, ako aj daňovo uznaných rezerv na nevyčerpané dovolenky vrátane 

poistného.

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri 

oceňovaní reálnou hodnotou

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

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.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do užívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2400 

EUR a nižšia, sa odpisuje jedonooázovo pri uvedení do užívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje 

jednorázovo.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý nehmotný majetok:x 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:x 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

Odpisy majetku boli stanovené z predpokladanej doby používania a predpokladu opotrebenia.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metódaDruh majetku

stavby 40 2,5 % lineárna

samostatné hnutelné veci 4 25 % lineárna

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy
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Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním ( clo, prepravu, poistné a pod.) 

Súčasťou ostarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 

majetku do užívania. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho 

opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nesledujúceho po uvedení majetku do užívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia 

cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do užívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700 EUR a nižšia, sa 

odpisuje  jednorázovo pri uvediní do užívania. Pozemky sa neodpisujú

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

Ostatný DNM
Aktivované 

náklady na vývoj
GoodwillSoftvér Oceniteľné práva

Dlhodobý nehmotný majetok Obstarávaný 

DNM

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

Spolu

Riadok súvahy: 04 05 06 07 08 09 10

Prvotné ocenenie

 10 138 10 138Stav na začiatku účtovného 

obdobia

Prírastky

 1 876 1 876Úbytky

Presuny (+/-)

 8 262 8 262Stav na konci účtovného 

obdobia

Oprávky

 10 138 10 138Stav na začiatku účtovného 

obdobia

Prírastky

 1 876 1 876Úbytky

Presuny (+/-)

 8 262 8 262Stav 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

Stav na konci účtovného 

obdobia
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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

Ostatný DNM
Aktivované 

náklady na vývoj
GoodwillSoftvér Oceniteľné práva

Dlhodobý nehmotný majetok Obstarávaný 

DNM

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

Spolu

Riadok súvahy: 04 05 06 07 08 09 10

Prvotné ocenenie

 10 563 10 563Stav na začiatku účtovného 

obdobia

Prírastky

 425 425Úbytky

Presuny (+/-)

 10 138 10 138Stav na konci účtovného 

obdobia

Oprávky

 10 563 10 563Stav na začiatku účtovného 

obdobia

Prírastky

 425 425Úbytky

Presuny (+/-)

 10 138 10 138Stav 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

Stav na konci účtovného 

obdobia

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

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

Pozemky

Pestovateľské 

celky trvalých 

porastov

Stavby

Samostatne hnuteľné 

veci a súbory 

hnuteľných vecí

Dlhodobý hmotný majetok Ostatný DHM
Obstarávaný 

DHM

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

Riadok súvahy: 12 13 14 15 16 17 18 19

Spolu

Prvotné ocenenie

 1 061 171 479 726 246 98 179Stav na začiatku účtovného 

obdobia

 996 965

 1 437Prírastky  1 437

 39 535Úbytky  39 535

Presuny (+/-)

 1 061 133 381 726 246 98 179Stav na konci účtovného 

obdobia

 958 867

Oprávky

 1 061 145 496 252 345Stav na začiatku účtovného 

obdobia

 398 902

 1 769 18 468Prírastky  20 237

 39 535Úbytky  39 535

Presuny (+/-)

 1 061 107 730 270 813Stav na konci účtovného 

obdobia

 379 604

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného 

obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného 

obdobia

Zostatková hodnota 

(NETTO)

 25 983 473 901 98 179Stav na začiatku účtovného 

obdobia

 598 063

 25 651 455 433 98 179Stav na konci účtovného 

obdobia

 579 263
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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

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

Pozemky

Pestovateľské 

celky trvalých 

porastov

Stavby

Samostatne hnuteľné 

veci a súbory 

hnuteľných vecí

Dlhodobý hmotný majetok Ostatný DHM
Obstarávaný 

DHM

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

Riadok súvahy: 12 13 14 15 16 17 18 19

Spolu

Prvotné ocenenie

 1 061 202 494 725 056 98 179Stav na začiatku účtovného 

obdobia

 1 026 790

 240 1 190Prírastky  1 430

 31 255Úbytky  31 255

Presuny (+/-)

 1 061 171 479 726 246 98 179Stav na konci účtovného 

obdobia

 996 965

Oprávky

 1 061 173 809 233 902Stav na začiatku účtovného 

obdobia

 408 772

 2 942 18 443Prírastky  21 385

 31 255Úbytky  31 255

Presuny (+/-)

 1 061 145 496 252 345Stav na konci účtovného 

obdobia

 398 902

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného 

obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného 

obdobia

Zostatková hodnota 

(NETTO)

 28 685 491 154 98 179Stav na začiatku účtovného 

obdobia

 618 018

 25 983 473 901 98 179Stav na konci účtovného 

obdobia

 598 063

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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.

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

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.
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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.

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

 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

V lehote splatnostiRiadok súvahyNázov položky 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  29 991  11 986  41 97757

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  29 991  11 986  41 977

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

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Základňa pre výpočet POZákladňa pre výpočet BODôvod Suma odlož. daň. pohľadávky 

BO

Suma odlož. daň. pohľadávky 

PO

neuhradené právne služby JUDr. Kriško  245  51

20% neuhrad.záväzku Ing. Ďuriš  Klimatizácia  141  30

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

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Pokladnica, ceniny  476

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky  66 634  21 068

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované  150 000  150 794

Peniaze na ceste

Spolu  216 634  172 338
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Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku

Dňa 01.03.2016 bol vykonaný zápis do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. o znížení základného imania vzatím z obehu 65 ks vlastných  akcií s  

menovitou hodnotou 2 158 EUR. Tento zápis bol vykonaný na podklade schválenia mimoriadným valným zhromaždením , konaným 18.12.2015

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - účtová skupina 25

PrírastkyStav na začiatku účtovného 

obdobia

Krátkodobý  finančný majetok Úbytky Stav na konci účtovného 

obdobia

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  2 158  2 158

Krátkodobý finančný majetok spolu  2 158  2 158

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

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.

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.
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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

Bežné účtovné obdobieÚčty účtovej osnovyOpis položky časového rozlíšenia Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:  275(381A, 382A)

iAuto CAD  275

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:  889(381A, 382A)  759

telekomunikač.služby  41  182

poistenie  545  185

programátor.sl.  153

kancelárske potreby  88

knihy a časopisy  82

spotrebný materiál  51

dialničná známka  3

PHM  4

Auto CAD  293

internet  12  10

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: (385A)

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  1(385A)  1

bankové úroky  1

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

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text Suma BO Suma PO

Základné imanie celkom  548 164  550 322

Počet akcií (a.s.)  16 514  16 579

Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)  33  33

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)

-

-

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  548 164  550 322

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Návrh rozdelenia účtovného zisku

Účtovný zisk  21 250  39 245

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu  2 125  3 925

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Prídel do sociálneho fondu  125  221

Prídel na zvýšenie základného imania

Úhrada straty minulých období

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  19 000  35 099

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné

Spolu  21 250  39 245

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na 

účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

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

TvorbaStav na začiatku 

účtovného obdobia

Názov položky Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného 

obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:  8 241  247  8 241  247

dovolenky  5 323  247  5 323  247

nevyfakturované dodávky  2 918  2 918

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

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

TvorbaStav na začiatku 

účtovného obdobia

Názov položky Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného 

obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:  7 410  8 241  7 375  35  8 241

dovolenky  5 038  5 323  5 038  5 323

nevyfaktkurované dodávky  2 372  2 918  2 337  35  2 918

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 Suma BO Suma PO

Záväzky do lehoty splatnosti  86 479  92 812

Záväzky po lehote splatnosti  706  706

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

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

Zostatková doba 

splatnosti do 1 roka 

vrátane

Spolu v tomSúvahová položka záväzku Zostatková doba 

splatnosti od 1 do 5 

rokov vrátane

Zostatková doba 

splatnosti viac ako 5 

rokov (BO)

Zostatková doba 

splatnosti viac ako 5 

rokov (PO)

114 - Záväzky zo sociálneho fondu  6 803  6 803

117 - Odložený daňový záväzok  61 731  61 731

126 - Ostatné záväzky z obchodného styku  6 205  5 499  706

131 - Záväzky voči zamestnancom  2 183  2 183

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia  795  795

133 - Daňové záväzky a dotácie  7 288  7 288

135 - Iné záväzky  56  56

130-záväzky voči spoločníkom  157  157

Spolu:  85 218  15 978  69 240

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou 

zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Výpočet a sumaTitul vzniku odloženého daňového záväzku

Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná 293343,64*21=61812,16

Iné:

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

Strana : 11



8313430202DIČIČO 08712313Poznámky Úč PODV 3-01

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z 

toho:

 294 344  292 263

odpočítateľné  481 084  499 884

zdaniteľné  186 740  207 621

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z 

toho:

odpočítateľné

zdaniteľné  386  4 917

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty  20 584  41 168

Sadzba dane z príjmov ( v %)  21  22

Odložená daňová pohľadávka  81  1 082

Uplatnená daňová pohľadávka  81  587

Zaúčtovaná ako náklad  672

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok  61 812  64 298

Zmena odloženého daňového záväzku  1 485 -94

Zaúčtovaná ako náklad  1 485 -94

Zaúčtovaná do vlastného imania

Iné

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

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu  7 326  7 739

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  221  338

Tvorba sociálneho fondu zo zisku  260

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu  221  598

Čerpanie sociálneho fondu  745  1 011

Konečný zostatok sociálneho fondu  6 802  7 326

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich 

období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani
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Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo 

zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo 

zmeny sadzby dane z príjmov

 1 465

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých 

daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných 

období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka 

neúčtovala

 672

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

 20 584  41 468

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty 

vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

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

(BO)

Daň

(BO)

Základ dane

Názov položky (BO)

Daň v %

(PO)

Základ dane

(PO)

Daň

(PO)

Daň v %

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z 

toho:

 41 512  22 034x x x x

teoretická daň  9 133  22  4 847  22x x

Daňovo neuznané náklady  1 124  248  5 257  1 157

Výnosy nepodliehajúce dani -5 014 -1 103 -891 -196

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej 

pohľadávky

Umorenie daňovej straty  20 584 -4 528 -20 584 -4 528

Zmena sadzby dane

Iné

Spolu  17 038  3 750  5 816  1 280

Splatná daň z príjmov  3 748  1 288x x

Odložená daň z príjmov -246 -504x x

Celková daň z príjmov  3 502  784x x

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 vykázaných vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, 

tovarov, služieb  

(napríklad A)

(PO)

Typ výrobkov, 

tovarov, služieb  

(napríklad A)

(BO)

Oblasť odbytu 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)

SK projekt.čin.  30 197  63 968

CZK projekt.č.  5 183

SK nájom  199 026  187 127

Spolu  234 406  251 095

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov 

z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

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 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:  417  5 986

výnosy z odpísaných pohľadávok  217  5 986

predaj majetku  200

Finančné výnosy, z toho:  47

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

úroky  16  47

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

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

Bežné účtovné obdobieRiadok výkazu ziskov a strátOsobný náklad Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Celková suma osobných nákladov, z toho  103 81315  136 520

- mzdy  58 94616  106 548

- ostatné náklady na závislu činnosť 17

- sociálne a zdravotné poistenie  20 66118  26 047

- sociálne zabezpečenie  24 20619  3 925

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

poddodávky  5 395  10 834

opravy a udržiavanie  6 959  6 245

upratovanie  6 369  6 545

telekomunikač.sl  2 821  3 191

inzercia  137  226

stočné  581  1 266

monitorovanie objektu  1 208  964

poštovné  143  167

zimná údržba  373

dialničné známky  86  42

olo  753  173

požiarná ochrana  290  390

programat.sl  1 738  793

internet  1 212  1 616

školenie  20

reprezentačné  176  312

ostatné  4 773  449

cestovné  196

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 Hodnota PO

spotreba materiálu a energie  39 557  28 020

odpisy  20 237  21 386

dane a poplatky  6 848  7 493

poistné  2 240  1 524

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

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Kurzové straty spolu, z toho:  68

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:  3 519  1 288

poistenie majeetku  2 839  864

bankové poplatky  271  238

burzový poplatok  409  186

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

Strana : 14



8313430202DIČIČO 08712313Poznámky Úč PODV 3-01

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú 

výnimočný rozsah alebo výskyt

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky 

audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Audit pre Spoločnosť vykonala D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o.  Braneckého 8,  911 01  Trenčín

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:  3 300  2 000

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  3 300  2 000

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.

Hlavná geografická oblasť odbytuRiadok z výkazu ziskov 

a strát

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Čistý obrat celkom, z toho:  251 09501 234406

- Výrobky  63 96804 35380

- Tovar 03

- Služby  187 12705 199026

- 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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

orgánu a iného orgánu
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Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – 

bežné obdobie

Valné zhromaždenie odsúhlasilo na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom 18. decembra 2015 na návrh predstavenstva, činnosť členov orgánov konanú bez 

nároku na odmeny

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

Hodnota odmeny 

súčasných členov 

orgánov dozorných

Hodnota odmeny 

súčasných členov 

orgánov 

štatutárnych

Druh odmeny/plnenia Hodnota odmeny 

súčasných členov 

orgánov iných

Hodnota plnenia 

bývalých členov 

orgánov 

štatutárnych

Hodnota plnenia 

bývalých členov 

orgánov dozorných

Hodnota plnenia 

bývalých členov 

orgánov iných

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – 

predchádzajúce obdobie

Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o zrušení vyplácania odmien členom predstavenstva a dozornej rade.

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

Hodnota odmeny 

súčasných členov 

orgánov dozorných

Hodnota odmeny 

súčasných členov 

orgánov 

štatutárnych

Druh odmeny/plnenia Hodnota odmeny 

súčasných členov 

orgánov iných

Hodnota plnenia 

bývalých členov 

orgánov 

štatutárnych

Hodnota plnenia 

bývalých členov 

orgánov dozorných

Hodnota plnenia 

bývalých členov 

orgánov iných

Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre 

členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

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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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

Stav na začiatku 

účtovného obdobia

Účet účtovej osnovyPoložka vlastného imania Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci 

účtovného obdobia

Základné imanie  550 322  2 158(411)  548 164

Zmena základného imania -2 158  2 158+/-419  0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Ostatné kapitálové fondy  83 450(413)  83 450

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond  17 325  2 158(421A, 422, 417A, 

418)

 15 167

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  46 300  21 250(428)  67 550

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia

 21 250  17 995r.100  39 245

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 

podnikateľa

(+/-491)
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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

Stav na začiatku 

účtovného obdobia

Účet účtovej osnovyPoložka vlastného imania Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci 

účtovného obdobia

Základné imanie  550 322(411)  550 322

Zmena základného imania -2 158+/-419 -2 158

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Ostatné kapitálové fondy  104 875(413) -21 425  83 450

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond  15 407(421A, 422, 417A, 

418)

 1 918  17 325

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 -2 158 -2 158(427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov  29 300(428)  17 000  46 300

Neuhradená strata minulých rokov -21 425(/-/429)  21 425

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia

 19 178  19 519  260r.100 -18 918  19 519

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 

podnikateľa

(+/-491)

Miesto pre ďalšie záznamy

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

Strana : 18


