SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2013
Vykonali sme audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, a. s. so sídlom Sklabinská 20, Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k
31.decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť za účtovnú závierku
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"), a za tie interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za
potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
uvedených v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia
rizika významných nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri
posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a vernú
prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie
však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných
účtovných odhadov, ktoré uskutočnil manažment spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej
závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko
pre naše podmienené stanovisko.
Základ pre podmienené stanovisko
Spoločnosť vlastní zásoby náhradných dielcov, pričom časť týchto zásob bola vložená ako
nepeňažný vklad do základného imania pri založení spoločnosti v roku 2009. Predmetné náhradné
dielce sú určené pre staršie automobily a spoločnosť neprecenila tieto neobrátkové zásoby na čistú
realizačnú hodnotu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Cena vykázaná v súvahe za tieto
zásoby predstavuje čiastku 151.371€.
Názor
Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienené
stanovisko, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu
spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
18. marca 2014
Prievidza, Slovenská republika
Audítorská spoločnosť:
PKF Slovensko s.r.o.
Licencia UDVA č. 40
Obchodný register Trenčín, vložka 2103/R

Zodpovedný audítor:
Ing. Štefan Kardoš, CA
Licencia číslo 714

PKF Slovensko s.r.o. so sídlom Nábrežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza; IČO 31 570 844, IČ DPH: SK2020467009
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Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013
zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení
neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/17920/2013-74 – FS č.12/2013)
a) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:

Automobilové opravovne MV SR, a.s.

Sídlo:

Sklabinská 20, 831 06 Bratislava

Dátum založenia:

24.06.2009

Dátum vzniku:

11.07.2009

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
3. obstarávanie služieb spojených so správou bytového /nebytového fondu
4. prenájom hnuteľných vecí
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov
8. nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
9. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
10. opravy karosérií
11. reklamné a marketingové služby
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. vedenie účtovníctva
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla
16. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem
miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
17. skladovanie
18. vykonávanie odťahovej služby
19. vnútroštátna nákladná cestná doprava

c) Informácie o počte zamestnancov
Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

195,1

182

195,5

188

24

24

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením
obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:
Podnik nie je v žiadnom inom podniku ručiacim spoločníkom.
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e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Individuálna riadna účtovná závierka.
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky: : Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená Valným zhromaždením dňa 04.09.2013
s tým, že zisk z roku 2012 vo výške 6 082,49 € bude použitý na doplnenie rezervného fondu.

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:
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:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

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) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky
a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované
účtovné závierky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Adresa
registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné
závierka: Okresný súd Bratislava I.

d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinností zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku
a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza:
1. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej
konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné
jednotky:
2. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek:
D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
d) výnosoch,
e) nákladoch,
f) daniach z príjmov,
g) údajoch na podsúvahových účtoch,
h) iných aktívach a iných pasívach,
i) spriaznených osobách,
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.
E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:
a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti
b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu
majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: neboli
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c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nenakupoval sa
2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: nebol obstaraný vlastnou činnosťou
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: nebol obstaraný
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: bol ocenený obstarávacou cenou
5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: bol ocenený cenou obstarania
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: nebol obstaraný
7. Dlhodobý finančný majetok: nebol obstaraný
8. Zásoby obstarané kúpou: Nakupované zásoby sú oceňované obstarávacou cenou vrátane nákladov

súvisiacich s obstaraním (napr. dopravné). Tieto sa pri príjme na sklad rozpočítavali s cenou
obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby. Pri vyskladnení sa zásoby oceňujú metódou
váženého aritmetického priemeru.

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli vytvorené
10. Zásoby obstarané iným spôsobom: neboli obstarané
11. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: nebola realizovaná
12. Pohľadávky: nadobudnuté vkladom do základného imania ocenil podnik obstarávacou cenou
13. Krátkodobý finančný majetok: nebol realizovaný
14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: v nominálnej hodnote
15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: v nominálnej hodnote
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: v nominálnej hodnote
17. Deriváty: neboli realizované
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: neboli realizované
19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: nebol
realizovaný
20. Majetok obstaraný v privatizácii: nebol obstaraný
21. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: nebola
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy: Dlhodobý majetok sa odpisuje rovnomerne podľa
odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby ekonomickej životnosti.
Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol majetok zaradený do používania. Spoločnosť si internou
normou určila hranice pre zaradenie majetku na účty dlhodobého majetku – pre nehmotný majetok
800 € a viac a pre hmotný majetok 400 € a viac. Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného
a hmotného majetku je rozdielny oproti daňovým odpisom. Obvyklé doby životnosti pre dlhodobý
majetok sú nasledovné:
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Software
Budovy
Stroje a zariadenia
Ostatný dlhodobý majetok

2 - 6 rokov
30 - 80 rokov
4 - 20 rokov
2 - 10 rokov

Doba životnosti sa priebežne preveruje s cieľom zabezpečiť súlad doby odpisovania s očakávanými
ekonomickými úžitkami dlhodobého majetku.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: neboli poskytnuté
f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov;
súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období
účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia: neboli opravované významné položky
F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:
a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Aktivované
náklady
na vývoj
B

Softvér
c
1 130

ObstaOceniteľOstatný
Goodwill
rávaný
né práva
DNM
DNM
d

e

f

g

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

H

i
1 130

Prírastky
Úbytky

41

41

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

1 089

1 010

1 089

1 010

Prírastky

120

120

Úbytky

41

41

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

1 089

1 089

Prírastky
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Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

120

120

0

0

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný Aktivované
ObstaOceniteľOstatný
majetok
náklady
Softvér
Goodwill
rávaný
né práva
DNM
na vývoj
DNM
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

b

c
1 142

d

e

f

g

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

h

i
1 142

Prírastky
Úbytky

12

12

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

1 130

639

1 130

639

Prírastky

383

383

Úbytky

12

12

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

1 010

1 010

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

503
120

503
120
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a) Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Pozemky

Stavby

b

c

4 633 747

Prírastky

Samostatné
PestovaZákladn
hnuteľné teľské
é stádo
veci a
celky
a ťažné
súbory
trvalých
zvieratá
hnuteľ- porastov
ných vecí
d
e
f

Úbytky

Ob- Poskytnu
stará- té predvaný davky na
DHM
DHM
i

Spolu

g

h

51 812

13 130

15 158 524

190 045

662

323 998

604 419

56 940

959

314 625

372 524

51 515

22 503

15 390 419

8 889 785 1 570 050
89 714

Ostatný
DHM

j

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

4 633 747

8 979 499 1 703 155

Oprávky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

445 222

794 250

22 644

1 262 116

Prírastky

134 961

164 035

6 922

305 918

55 716

388

56 104

902 569

29 178

1 511 930

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

580 183

Opravné položky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
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Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

4 633 747

8 444 563

775 800

29 168

13 130

13 896 408

4 633 747

8 399 316

800 586

22 337

22 503

13 878 489

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku účtovného
obdobia

Pozemky

b

4 633 747

Prírastky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SamosPoskyttatné
PestovaZákladn
Obnuté
hnuteľné teľské
é stádo Ostatný stará- predStavby veci a
celky
a ťažné
DHM
vaný davky
súbory
trvalých
zvieratá
DHM
na
hnuteľ- porastov
DHM
ných vecí
c
d
e
f
g
h
i

8 829 679 1 501 606
60 106

Úbytky

Spolu

j

41 792

13 880

15 020 703

88 099

16 105

162 533

326 843

19 655

6 085

163 283

189 023

51 812

13 130

15 158 524

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

4 633 747

8 889 785 1 570 050

Oprávky

Stav
na začiatku účtovného
obdobia

312 321

662 680

13 362

988 362

Prírastky

132 901

151 225

15 367

299 493

19 655

6 085

25 740

794 250

22 644

1 262 116

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

445 222

Opravné položky

Stav
na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
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4 633 747 8 517 358 838 926

28 430

13 880

14 032 341

4 633 747 8 444 563 775 800

29 168

13 130

13 896 408

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: Okrem troch
osobných áut nebol dlhodobý majetok v roku 2013 poistený.

c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nebolo zriadené záložné právo
c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nebolo zriadené záložné právo
d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom
prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: nie je
e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri
ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: Všetok nehnuteľný majetok
je zapísaný v katastri nehnuteľnosti
f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty: nie je
g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: neboli vytvorené
h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na:
nebola
1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: neboli
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: neboli
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: neboli

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa
jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej
jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno,
sídlo, výška vlastného imania a výsledku hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky: ÚJ nie je materskou účtovnou
jednotkou
j) Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na
začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia: ÚJ neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku
l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: nebolo účtované o dlhodobom finančnom majetku
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách : neboli
k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom
sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia: neboli tvorené
m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nebolo záložné právo
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n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku
vlastného imania:
o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa
uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania: neboli
vytvorené

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať: nie sú
q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na: nerealizuje sa
1. Všeobecné údaje, pričom sa uvádza:
1a. Hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na
predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch:
1b. Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
vykázaných v bežnom účtovnom období:
1c. Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti, určenej na
predaj:
1d. Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že
počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného
transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:
1da. Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa:
1db. Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov:
1dc. Pre nedokončenie dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi:
1dd. Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na
dokončenie nehnuteľnosti:
2. Údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka neboli dokončené:
Informácie k prílohe č.3 časť F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj: ÚJ neúčtuje o zákazkovej výrobe
r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania: Boli vytvorené v roku 2012 opravné položky na

pohľadávky voči firme Unitrans Tatry, s.r.o, IČO 36482714 vo výške 5 188,71 € t.j. 100 %, v roku 2013 na
pohľadávky voči firme MV SR, IČO 151866 vo výške 479,34 € t.j. vo výške 100 %
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Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky
A
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ
a MÚJ
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b
5 189

Tvorba
OP
c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

479

5 668

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
5 189
479
.
s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

5 668

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

243 557
27 278

35 632
112 106

279 189
139 384

215

2 065

2 280

271 050

149 803

420 853

Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
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t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy
zabezpečenia: Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom.
u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať: Na pohľadávky nie je zriadené záložné právo ani obmedzené právo s nimi nakladať.
v) Odložená daňová pohľadávka, pričom sa uvedie opis jej vzniku: ÚJ neúčtovala o odloženej daňovej
pohľadávke
w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:
Informácie k prílohe č.3 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č.1
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

15 216

13 927

2 197 073

1 944 447

2 212 289

1 958 374

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

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na
začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci
bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania: Neboli vytvorené.
y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: Na krátkodobý finančný majetok nie je zriadené

záložné právo ani obmedzené právo s nimi nakladať

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou
hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: nie
je
zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady
z toho:

budúcich

období

dlhodobé,

poistenie
Náklady budúcich období
z toho:

krátkodobé,

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

33,00

33

33,00

33

15 792

18 661

Energie

854

Predplatné novín a časopisov

485

431

2 415

2 104

405

100

Telefónne poplatky týkajúce sa roku 2014
Ostatné služby
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Software

4 532

4 687

Poistné

7 101

11 338

560

3 096

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy
z toho:

budúcich

období

krátkodobé,

3096

Služby
Príjmy z nájmu

560

30

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: nie je
G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:
1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi
akcií, splatené základné imanie: V novembri 2010 bola podpísaná objednávka na aktualizáciu hodnoty
nepeňažného vkladu na znaleckú organizáciu UEOS, a.s. Bratislava. Novým znaleckým posudkom sa
znížila hodnota nepeňažného vkladu na čiastku 15 122 000,- €. Zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. sa uskutočnil 8.3.2011.
2. Hodnota upísaného vlastného imania: 15 122 000 €
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom
účtovnom období (Tabuľka 36, 37): Podnik bol založený v roku 2009, hospodári štvrtý rok. Účtovná
závierka za rok 2012 bola schválená Valným zhromaždením dňa 04.09.2013 s tým, že zisk z roku 2012 vo
výške 6 082,49 € bude použitý na doplnenie rezervného fondu.

Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu

6 082
Bežné účtovné obdobie
6 082

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

6 082
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Tabuľka č. 2

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom
imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný
vplyv:
5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania;
uvádza sa aj súčet ziskov a strát:
6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní:
b) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba,
použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie
predpokladaný rok použitia rezerv:2014
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

89 497

78 131

89 497

78 131
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Rezerva na dovolenka
a odv.
Rezerva na energie

79 697

68 227

79 697

68 227

0

3 000

0

3 000

0

254

0

254

9 800

6 650

9 800

6 650

Rezerva na služby
Rezerva na audit

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

a

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na dovolenka
a odv.
Rezerva na energie
Rezerva na služby
Rezerva na audit
Rezerva na rabaty

-

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

96 036

89 497

96 036

89 497

87 648

79 697

87 648

79 697

121

0

121

0

67

0

67

0

9 800

9 800

9 800

1 600

0

-1 600

9 800
0

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:
Informácie
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1 824

2 403

1 824

2 403

Krátkodobé záväzky spolu

1 603 114

1 198 124

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

1 494 839

1 191 278

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

108 275

6 846

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to
s uvedením formy zabezpečenia: Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom, resp. inou formou
zabezpečenia.

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku: ˇuJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku
g) Záväzky zo sociálneho fondu:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

2 403

2 010

19 170

9 996

Tvorba sociálneho fondu spolu

19 170

9 996

Čerpanie sociálneho fondu

19 749

9 603

1 824

2 403

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

Konečný zostatok sociálneho fondu
h) Vydané dlhopisy: Dlhopisy neboli vydané

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku,
splatnosť: Neboli čerpané.
i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - hodnota v eurách a forma zabezpečenia: Neboli
čerpané.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
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Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

7 098

98

98

98

Prenájom priestorov
Služby

7 000

k) Významné položky derivátov: ÚJ neúčtuje o derivátoch
l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia: nie je
m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu: nebol
H. Informácie o výnosoch:
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov
a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:
Predaj služieb - opravy mot.
Vozidiel
Oblasť

odbytu

a
SR
Spolu

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b
9 485 434
9 485 434

c
7 528 188
7 528 188

Predaj tovaru - náhradné
diely
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d
1 242 804
1 242 804

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

f

g

e
1 329 302
1 329 302

0

0

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci
predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody
vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary:
Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

157 594

65 414

55 420

92 180

9 994

5

5

6

0

-1

157 599

65 419

55 426

92 180

9 993

x

x

x

Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody
Reprezentačné
Dary

x
x

x
x

x
x
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Iné

x

x

x

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

92 180

9 993

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Aktivácia

15 647

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
13 729

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek
mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis:

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

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

20 679

18 807

5 229

5 399

15 450

13 408

162

1 271

162

373

0

898

Mimoriadne výnosy, z toho:

425

0

Náhrada škody

425

0

Tržby z predaja materiálu
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Úroky
Ostatné finančné výnosy

g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods.1 písm. a) druhého bodu zákona o účtovníctve (pre účely testu povinnosti
auditu), pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka
vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť
účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napr. úrokové
výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku:
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Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

9 485 434

7 528 188

Tržby za tovar

1 242 804

1 329 302

20 841

20 078

10 749 079

8 877 568

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

I. Informácie o nákladoch:
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
d) Opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek mimoriadnych
nákladov tkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období:
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

1 957 940

949 760

9 500

9 800

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej
činnosti, z toho:

1 948 440

939 960

Ostatné služby

1 860 000

845 358

73 280

87 096

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
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
služby, z toho:

Opravy a udržiavanie
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Cestovné

4 358

4 677

Náklady na reprezentáciu

10 802

2 829

Finančné náklady, z toho:

4 110
0

5 286
13

0

13

lesing

0

1 084

Mimoriadne náklady, z toho:

0

0

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

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:
Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky
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

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
9 500
9 800
9 500
9 800

Bežné účtovné
obdobie

J. Informácie o daniach z príjmov:
a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:
Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
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
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
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Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových
odpočtov a iných
nárokov a odpočítateľných
dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená
daňová pohľadávka

1 893 317

1 943 528

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky
účtované
priamo
na účty
vlastného
imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
f,g) Informácie o daniach z príjmov:
Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

50 736

X

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň

x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

6 151

x

x

23%

x

Daňovo neuznané náklady

18 337

35 130

Výnosy nepodliehajúce dani

-18 862

-373

-50 211

-29 352

Spolu

0

0

Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

19%

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

K . Údaje na podsúvahových účtoch:
Tu sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o
pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu:
L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:
a) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí,
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku
a z najrôznejších foriem ručenia:
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b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám (spriaznené osoby sú - napr.
majetkovo prepojené osoby, personálne prepojené osoby, vedúci zamestnanci a ich blízke osoby, významní
veritelia, významní obchodní partneri):
c) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým je možný majetok, ktorý vznikol
z minulých udalostí a jeho existencia závisí od neistej udalosti v budúcnosti nezávisle na účtovnej jednotke –
napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva
z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie:
M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:
a,b,c,d,e) Priznané odmeny (záruky, pôžičky – istina a úroky, iné plnenia) za účtovné obdobie v členení za jednotlivé
orgány (z dôvodu ochrany osobných údajov sa neuvádzajú mená konkrétnych fyzických osôb):

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov

b

c

štatutárnych

a

Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy

dozorných

iných

štatutárnych

dozorných

iných

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

62 795

6 321

461 688

57 407

3 890

403 719

5 929

3 644

5 516

1 431

Peňažné
preddavky
Nepeňažné
preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté
záruky
Iné

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:
a,b,c) Zoznam obchodov, neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, medzi účtovnou
jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä – druh obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar
alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:
O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:

21

DIČ 2 0 2 2 8 5 0 2 0 3

Poznámky Úč POD 3 - 04

b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka:
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky:
d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku:
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky,
prevádzkarne:
g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere:
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky:
i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma:
j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky:
P. Prehľad zmien vlastného imania:
Základné imanie zapísané do obchodného registra:
Základné imanie nezapísané do obchodného registra:
Ďalej sa tu uvádza stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas účtovného
obdobia a stav na konci účtovného obdobia a dôvody zmien – v bežnom účtovnom období a v bezprostredne
predchádzajúcom účtovnom období:
Informácie k prílohe č.3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

15 122 000

15 122 000

433 640

433 640

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
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Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond

6 082

6 082

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osobypodnikateľa

6 082

50 707

6 082

50 707

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

15 122 000

15 122 000

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

729 239

295 599

433 640
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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
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa

-6 338

6 338

0

-289 261

295 343

6 082

R. Prehľad o peňažných tokoch: v prílohe
U. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne
V. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne
W. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne
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Prehľad o peňažných tokoch:
Označenie
položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-)

50 570

6 151

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet
A. 1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (+)

315 531

290 922

301 418

299 371

4 961

123

0
479

0
0

12 405

-3 897

0
-162

1 084
-373

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S
A. 1.

A. 1. 1.

A. 1. 2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho
predaja (+)

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5.

A. 1. 7.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového
rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku,
ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-)

A. 1. 6.

A.1. 10.
A. 1. 11.
A. 1. 12.

A. 1. 13.

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov

13
-5 200

-5 399

1 630

174 394

336 581

-88 941
404 411
-141 076

14 855
273 355
48 371

a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou
majetku, ktorý je súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
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Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 8 5 0 2 0 3

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.
1. + A. 2.)
A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.

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

540 495

633 654

162

0
540 657

633 654

-29

-68

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

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

425
-259
540 794

633 586

-292 081

-170 441

(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

B. 4.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

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

B. 7.
B. 8.

B. 9.

B. 10.

5200

5399
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Poznámky Úč POD 3 - 04
B. 11.
B. 12.
B. 13.

DIČ 2 0 2 2 8 5 0 2 0 3

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B. 18.

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 (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné
začleniť do investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

B. 14.
B. 15.
B. 16.
B. 17.

-286 881

-165 042

(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.

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

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.
C. 1. 3.
C. 1. 4.
C. 1. 5.
C. 1. 6.
C. 1. 7.
C.1. 8.
C. 2.

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

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 (+)
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. 4.

0

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

0
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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 účtovnej
jednotky, 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
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

C. 3.
C. 4.
C. 5.

C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno
začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (-)

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

D.

(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

E.

0

253 913

468 544

1 958 375

1 489 831

2 212 288

1 958 375

2 212 288

1 958 375

na začiatku účtovného obdobia (+/-)
F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
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