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

 Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 
 
 

      Poznámky Úč POD 3 - 04   

                  
        POZNÁMKY          

          
    individuálnej účtovnej závierky       
             zostavenej k 31.12.2015              
                           

               v   -  eurocentoch   x - celých eurách *) 

                      
               mesiac  rok  mesiac rok 

Za obdobie od           0 1    2 0 1 5  do 1 2     2 0 1 5 

                      

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od    0 1   2 0 1 4  do 1 2     2 0 1 4 

 
 

                               

Dátum vzniku účtovnej  jednotky      Účtovná závierka Účtovná závierka   
                   *)  *)        

 2 5  0 4  1 9 9 2          x  -  riadna  x  – zostavená    

       -  mimoriadna     – schválená    

      -   priebežná       

             
IČO        DIČ           Kód SK NACE           

3 1 5 6 2 9 5 7  2 0 2 0 4 5 2 4 8 9   4 2  9 9 . 0         

 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

                

C E S T N É   S T A V B Y , A . S .                                     

                                                                        

 
Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica                                                                                                                                      Číslo 

M A J E R S K Á   C E S T A                                         6 9 

 
PSČ                              Názov obce 

                   

9  7 4 0 1    B A N S K Á   B Y S T R I C A                             

 
Číslo telefónu                                                     Číslo faxu 

0 4 8   / 4 1 4 1 2 5 1     0       /                          

 
E-mailová adresa 

                             

C E S T N E S T A V B Y @ C E S T N E S T A V B Y B B . S K             

                                    

 Zostavené dňa: 
07.03.2016 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 
 
Jana Uriášová 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 
Jana Uriášová 

Podpisový záznam  člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou: 
Ing. Milan Franík 

 Schválené dňa: 

*) Vyznačuje sa      X 
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1.  Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 3 

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

3 3 

počet vedúcich zamestnancov 1 1 

 
 
 
     VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
Cestné stavby,a s. /ďalej len "spoločnosť"/ bola založená dňa 25.4.1992 a   zapísaná do obchodného registra 
dňa 1.5.1992.Sídlo účtovnej jednotky je Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO spoločnosti je             
31 562 957. 
Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú nasledovné: 
- vykonávanie dopravných stavieb 
- výroba živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo 
- vykonávanie priem. inžinierskych, bytových a občianskych stavieb 
- výroba betónovej zmesi, betónových výrobkov a prefabrikátov 
- oprava motorových vozidiel a stavebných mechanizmov 
- výroba drevených prefabrikátov a stolárstvo 
- automatizované spracovanie dát mimo riadnej prevádzky 
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností 
Štatutárny orgán spoločnosti - predstavenstvo k 31.12.2015: 
Ing. Milan Franík   predseda 
Ing. Miroslav Budaj  podpredseda 
Mgr. Zlatica Sekerešová  člen 
Dozorná rada k 31.12.2015: 
Renáta Budajová   predseda 
Soňa Franíková   člen 
Anna Kukučková   člen 
Spoločnosť nie je súčasťou skupiny. 
Priemerný počet zamestnancov v priebehu roka 2015 bol 3 z toho 1 riadiaci pracovník. 
Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie rok 2014 bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 
26.06.2015. 
 
 INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH  ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH 
Základné zásady vedenia účtovníctva  
 Riadna účtovná závierka spoločnosti bola zostavená a je v súlade s požiadavkami zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a bola zostavená na základe princípu nepretržitého 
pokračovania činnosti spoločnosti. Účtovníctvo je vedené na základe princípu historických cien.  
Dlhodobý nehmotný majetok 
 Spoločnosť neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku. 
Dlhodobý hmotný majetok 
 Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňoval v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú  cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Dlhodobý hmotný  majetok vytvorený vlastnou činnosťou bol 
ocenený vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady a výrobnú réžiu. 
 Dlhodobý hmotný majetok bol odpisovaný zrýchlene, odpisové sadzby pre daňové a účtovné odpisy sa 
rovnajú. 
 Dlhodobý hmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a s obstarávacou  cenou  do       
1 700 EUR bol zaúčtovaný ako drobný hmotný majetok.       
Majetok obstaraný na leasing 

Spoločnosť neúčtovala o majetku obstaranom na leasing. 
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Zásoby 
 Zásoby boli oceňované v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním. Spoločnosť účtovala o zásobách spôsobom A.     
 Obstarávacia cena  sa rozdelila v analytickej evidencii na cenu obstarania a náklady súvisiace s 
obstaraním. Vzniknutý oceňovací rozdiel bol rozpúšťaný do nákladov nasledovne: 
    % oceňovacieho rozdielu = (počiatočný stav OR + prírastok OR)/(počiatočný stav zásob + prírastok zásob) 
    oceňovací rozdiel = skutočná spotreba x % oceňovacieho rozdielu 
    Vyskladnenie zásob oceňovala spoločnosť v cenách, v ktorých sa oceňujú na sklade. 
Zákazková výroba 
 Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala o zákazkovej výrobe. 
Pohľadávky a prechodné účty aktív 
 Pohľadávky a prechodné účty aktív sú vykázané v nominálnej hodnote. 
Finančný majetok 
 Finančný majetok, ktorý predstavujú peniaze a ceniny, bol oceňovaný nominálnymi hodnotami. 
Záväzky a prechodné účty pasív 
 Záväzky a prechodné účty pasív boli oceňované v nominálnej hodnote. 
Tržby 
 Tržby z predaja tovaru a služieb sú vykázané bez dane z pridanej hodnoty. Tržby boli účtované vo 
všeobecnosti ku dňu dodania alebo poskytnutia tovaru a služieb. 
Prepočet cudzích mien 
 Transakcie uvádzané v cudzích menách boli prepočítané a zúčtované na základe devízového kurzu 
ECB platného v deň transakcie.  
Odložená daň 
 Spoločnosť účtovala o odloženej dani. 
Náklady na výskum a vývoj 
 Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj. 
 Zmeny účtovných postupov 
 V priebehu roka nedošlo k zmene účtovných postupov. 

 

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty.  
 

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku  

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty. 
 
4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostat
né 

hnuteľné 
veci 

a súbory 
hnuteľnýc

h vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskyt. 
predd. 

na DHM 
Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

479775 
589156 

183783    67290  
1320004 

Prírastky           

Úbytky       3133   3133 
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Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

479775 
589156 

183783    64157  
1316871 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
483860 

162332      
646192 

Prírastky   10647 9853      20500 

Úbytky          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
494507 

172185      
666692 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky       3208  3208 

Úbytky          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

    3208  
 

3208 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

479775 
105296 

21451    67290  
673812 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

479775 
  

94649 11598    60949  
646971 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostat
né 

hnuteľné 
veci 

a súbory 
hnuteľnýc

h vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskyt. 
predd. 

na DHM 
Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

479775 
589156 

224948    67290  
1361169 

Prírastky          

Úbytky   41165      41165 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

479775 
589156 

183783    67290  
1320004 

Oprávky 
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Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
470257 

193643      
6639003 

Prírastky   13603 9854            23457 

Úbytky   41165      41165 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
483860 

162332      
646192 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

479775 
 

118899 31305    67290  
697269 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

479775 
105296 

21451    67290  
673812 

 
5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku  

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                               0 

 
6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty. 
 

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku 
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 

 
8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti  

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty. 
 
10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
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11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 

Tabuľka č. 1 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál      5781          5781 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby 

     

Zásoby spolu      5781          5781 

 
Tabuľka č. 2 

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota 

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie  

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania  

 
 

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

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 
určenej na predaj 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky  k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky 
z obchodného styku  

   198573     3990            5203               197360 

Pohľadávky voči 
dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 
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Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      45032             45032 

Pohľadávky spolu    243605     3990          5203              242392 

 
15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o  vekovej štruktúre pohľadávok  
Tabuľka č. 1 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky  z obchodného styku    

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

   

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu    

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku  5233 553048 558281 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie                      

Iné pohľadávky 15421    45032   60453 

Krátkodobé pohľadávky spolu  20654 598080 618734 

 
16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia   

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia 
  
17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w)  o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny                       46                     113    

Bežné bankové účty                   1248                                7 

Bankové účty termínované   

Peniaze na ceste   
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Spolu                    1248                      120 

 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný 

majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav 

 na začiatku 

účtovného 

obdobia 

Prírastky 

 

Úbytky 

 

Presuny 

 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Majetkové CP 

na obchodovanie 
     

Dlhové CP na obchodovanie      

Emisné kvóty      

Dlhové CP so splatnosťou do  

jedného roka držané 

do splatnosti 

     

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 

finančného majetku 
     

Krátkodobý finančný 

majetok spolu 
     

 
 
18. Informácie k prílohe č. 3 časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 
majetku 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 
záložné právo  
 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

 Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 
o vysporiadaní účtovnej straty  

Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata 23073 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  
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Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi  

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 23073 

Iné   

Spolu  23073 

 
23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 

na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, 

z toho: 
          

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 

z toho: 
         4148  5202 3921    227         5202  

Rezerva na dovolenky          2620  2802  2593      27         2802 

Rezerva na audit          1328  2200 1128    200         2200 

Rezerva na zverejnenie            200    200   200            200 

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 

na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, 

z toho: 
          

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 

z toho: 
         6112    4148 5087 1025         4148 

Rezerva na dovolenky          4284  2620 3259 1025         2620 
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Rezerva na audit          1328 1328 1328          1328 

Rezerva na zverejnenie            500   200   500             200 

 

 
 

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu                 356839              381754 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti nad päť rokov 
   

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti jeden rok až päť rokov 
                356839             381754 

Krátkodobé záväzky spolu                    6756                 9895 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti do jedného roka vrátane 
                   6756                 9895 

Záväzky po lehote splatnosti     

 
 
Dlhodobý záväzok so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov – poskytnutá pôžička Ing. Milan Franík vo 
výške 341 265,83 EUR. 
 
25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 
odloženom daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

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

    

odpočítateľné                    7147                    7811 

zdaniteľné     

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

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)     22   22 

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov   
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Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   665  851 

Zmena odloženého daňového záväzku -665                     404 

Zaúčtovaná ako náklad -665  404 

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

 
26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu              8873                   9845 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov                204                     226 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu    

Tvorba sociálneho fondu spolu                204                    226 

Čerpanie sociálneho fondu                 651                  1198 

Konečný zostatok sociálneho fondu              8426                  8873 

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

 Spoločnosť nevydala dlhopisy 
 
28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných 
výpomociach 
Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 

Úrok  

p. a.  

v % 

Dátum 

splatnosti 

Suma istiny 

v príslušnej 

mene 

 za bežné 

účtovné 

obdobie 

Suma 

istiny 

v eurách 

 za bežné 

účtovné 

obdobie 

Suma istiny 

v príslušnej 

mene za 

bezprostred-

ne predchá-

dzajúce 

účtovné 

obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

             

             

             

Krátkodobé bankové úvery 
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Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 

Úrok  

p. a.  

v % 

Dátum 

splatnosti 

Suma istiny 

v príslušnej 

mene 

 za bežné 

účtovné 

obdobie 

Suma 

istiny 

v eurách 

 za bežné 

účtovné 

obdobie 

Suma istiny 

v príslušnej 

mene za 

bezprostredn

e 

predchádzajú

-ce účtovné 

obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 

 Ing. Milan Franík  EUR    7  31.12.2017   341266      365070 

             

             

Krátkodobé pôžičky 

             

             

       

Krátkodobé finančné výpomoci 

       

       

 
 
 

  
29. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 
obdobie  

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 
30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 
31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

 Spoločnosť neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 
 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky                    1700 

Tržby z predaja služieb        88460        95749 
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Tržby za tovar            0             0 

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou        10440         31135 

Čistý obrat celkom        88460         97449   

 
34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:        1328        1328 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky        1328        1328 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 

 
35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre dané účty 
 
 
 
 
 
 

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 

v % 
Základ dane Daň 

Daň 

v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  

pred zdanením, z toho: 
      - 46430 x x            - 23073 x x 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady         40195                   3016   

Výnosy nepodliehajúce dani       

Vplyv nevykázanej 

odloženej daňovej 

pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty                 

Zmena sadzby dane       

Iné       
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Spolu      -    6235              - 20057   

Splatná daň z príjmov x   960  22 x  960  

Odložená daň z príjmov x -864  22 x -404  22 

Celková daň z príjmov  x   296  22 x   556  22 

 
 
 
 
37. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy  

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     

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

  -  46726    -  23628 

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

     53447       50745 

A. 1. 1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

     20500       23456 

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. Zmena stavu opravných položiek  (+/-)       6 818       -    298 

A. 1. 6. 
Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) 

         462       -    713 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-)     

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+)       25669        25803 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-)            -  2            -  3 

A.1. 10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (-) 

    

A. 1. 11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+) 

    

A. 1. 12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

               2500 

A. 1. 13. 

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. 2. 
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom 

-       4587      - 31555 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a krátkodobými záväzkami  s výnimkou položiek obežného 
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov  
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia 
 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -    7914     -  12976 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -    2531     -  18762 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+)      5858            183 

A. 2. 4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov  
a peňažných ekvivalentov (-/+) 

    

  

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

      2134      -    4438 

A. 3. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+) 

    

A. 4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností (-) 

    

A. 5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

    

A. 6. 
Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností  
(-) 

    

  
Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 

      2134      -     4438 

A. 7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+) 

   -   960  

A. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (+) 

    

A. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (-) 

    

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) 

      1174     -     4438 

  Peňažné toky z investičnej činnosti     

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   

B. 3. 

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

    

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)     

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                   2500 

B. 6. 
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov  
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie  (+) 

B. 7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

    

B. 8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+) 

    

B. 9. 

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

    

B. 10. 

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

    

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do 
prevádzkových činností (+) 

    

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+) 

    

B. 13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-) 

    

B. 14. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) 

    

B. 15. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 
začleniť do  investičných činností (-) 

    

B. 16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 

    

B. 17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (-) 

    

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)     

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)     

B. 
Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 
(súčet B. 1. až B. 19.) 

         2500 

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

    

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)     

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)     
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

C. 1. 5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 
akcií a vlastných obchodných podielov (-) 

    

C. 1. 6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou 
jednotkou (-) 

    

C. 1. 7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 
spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou (-) 

    

C.1. 8. 
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-) 

    

C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti,  
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

    

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)     

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových 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  (+)  

    

C. 2. 4. 

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

    

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)     

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)     

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

    

C. 2. 8. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  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. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

    

C. 4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (-) 

   

C. 5. 
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za  
peňažné toky z investičnej činnosti (-) 

    

C. 6. 
Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za peňažné toky z  investičnej činnosti (+) 

    

C. 7. 
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  
začleniť do finančných činností (-) 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

C. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (+) 

    

C. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na finančnú činnosť (-) 

    

C. 
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti  
(súčet C. 1. až C. 9.) 

   

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 

        1174     -    1938 

E.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  
na začiatku účtovného obdobia (+/-)  

          120          2058 

F.  

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

        1294            120 

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 (+/-) 

        1294            120 

 
 
 


