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POZNÁMKY 

k 31. decembru 2016 

 

 

A. ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

a,Obchodné meno a sídlo Spoločnosti 

meno: Fond na podporu vzdelávania 

sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava 

IČO: 472 45531DIČ: 2023678525(ďalej len Spoločnosť) 

dátum  založenia: 1. 1. 2013 

dátum vzniku: 22. 1. 2013 

 

b, Hospodárska činnosť spoločnosti (predmet činnosti) 

Poskytovanie pôžičiek študentom a pedagógom 

 

c, Priemerný počet zamestnancov   -  15 

 

d, Neobmedzené ručenie 

Spoločnosť    nie je    neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách 

 

e,Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 

17 ods. 6 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od1.1.2016 do31.12.2016 

 

f, Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie, bola schválená Radou fondu 22.3.2016. 

 

B. ÚDAJE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

a, Štatutárny orgán – Rada fondu (meno a priezvisko, funkcia )  
 
Mgr.ViliamBokol-predseda rady fondu 
doc.Ing.Miroslav Habán, PhD.-člen rady fondu 
Ing.Dana Mažgútová, PhD.-člen rady fondu  
Mgr.MáriaBarteková- člen rady fondu 
Mgr.MatejMartovič-člen rady fondu 
 
Mgr.Viliam Bokol : predseda rady fondu od 6. 7. 2015  
 
Dozorný orgán – Dozorná rada fondu  (meno a priezvisko, funkcia) 
JUDr.MiloslavaČutková-predseda dozornej rady 
Mgr.MonikaĎurinová-člen dozornej rady 
Ing.JozefTurčány-člen dozornej rady do 15.06.2016 
Mgr. Michal Považan – člen dozornej rady od 16.06.2016 
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b, Štruktúra spoločníkov 

 

 

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

Spoločnosť   nie je   súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 
 

 

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Použité zásady a metódy E.  Podsúvahové účty K. 
Údaje na strane aktív súvahy F.  Iné aktíva a pasíva  L. 

Údaje na strane pasív súvahy G  Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti M. 

Výnosy H.  Spriaznené osoby N. 

Náklady I.  Skutoč.  po dni, ku kt.sa zostavuje účt.závierka O. 
Daň z príjmov J.  Prehľad zmien vlastného imania P. 

  Prehľad peňažných tokov R. 

 

 

E. ÚDAJE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   

a, Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania sa fond stáva právnym nástupcom 

Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov a pokračuje v ich 

činnosti. 

 

b, Účtovné metódy a zásady 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 

 

c, Oceňovanie zložiek majetku a záväzkov 
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a 

náklady súvisiace s obstaraním. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou je ocenený 

vlastnými nákladmi. Doba použiteľnosti dlhodobého majetku je dlhšia ako jeden rok. Odpisy 

dlhodobého majetku sú stanovené s ohľadom na predpokladanú dobu jeho používania 

a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovanie začína prvým dňom mesiaca, v ktorom 

je majetok uvedený do užívania. Odpisový plán má nasledovné doby odpisovania, metódu 

odpisovania a odpisové sadzby: 

 

popis majetku doba odpisovania metóda odpisovania ročná sadzba v % 
 v rokoch  
nehmotný majetok, softvér 4 rovnomerná 25,00 
stavby, budovy, haly 40 rovnomerná 2,50 
stroje a prístroje 4 rovnomerná 25,00 
nábytok, zariadenie 6 rovnomerná 16,67 
automobily 
ostatný hmotný majetok 
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Zásoby 
Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s 
obstaraním. 
 
Pohľadávky 
Pohľadávky sú pri vzniku ocenené menovitou hodnotou. 
Opravné položky sa vytvárajú k pochybným a nedobytným pohľadávkam, ak je opodstatnené 
predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty pohľadávok oproti ich oceneniu v účtovníctve. 
Pohľadávky do doby splatnosti 12 mesiacov sa považujú za krátkodobé. Pri splatnosti pohľadávky nad 
12 mesiacov sú pohľadávky vykázané ako dlhodobé. 
 
Peňažné prostriedkya ceniny 
 
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené menovitou hodnotou. 
 
Účty časového rozlíšenia 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a 
krátkodobé. 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a 
krátkodobé. 
 
Rezervy 
Rezervy sú tvorené len krátkodobé zákonné na ročnú účtovnú závierku a nevyčerpané dovolenky z 
minulého roka. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne 
príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. 
 
Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, 
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 
 
Daň z príjmov splatná a odložená daň z príjmov 
Zo základu dane z príjmov a sadzby sa vypočíta splatná daň z príjmov. 
 
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na dočasné 
rozdiely v súvahových položkách pri ocenení majetku.  
 
Cudzia mena a kurzové rozdiely 
Účtovníctvo je vedené a účtovná závierka je zostavená v peňažnej jednotke euro. V účtovnom roku 
Spoločnosť neevidovala majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene. 
 
Opravné položky 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo 
zníženie hodnoty majetku oproti oceneniu v účtovníctve. Opodstatnenou je, ak nastane skutočnosť, 
ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Pri 
opodstatnenosti sa tvorí opravná položka. Zúčtovanie opravnej položky sa vykoná z dôvodu 
vyradenia, z úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty. 
Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku (predajom, darovaním, škodou, spotrebou a inkasom) sa 
vykoná pred vyradením majetku. 
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Dotácie 
Spoločnosti v účtovnom roku neboli poskytnuté žiadne dotácie. 
 
 

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

a, Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 
b, Poistenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
Spoločnosť má uzatvorené poistné zmluvy s poisťovňou Wüstenrot - na predmet  poistenia - 
nehnuteľnosť (administratívna budova) a zariadenie na celkovú výšku poistnej sumy3.689.185,00 €. 
c, Záložné právo k majetku alebo obmedzené právo nakladať s majetkom 
d, Štruktúra dlhodobého finančného majetku a obstarávacia cena zložiek dlhodobého fin. majetku 
e, Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 
 
 

zložka 
dlhodobého 
finančného 
majetku 

opravné položky v EUR 

na začiatku bežného obdobia zmena počas obdobia stav na konci bež. obdobia 

  0 0 0 

  0 0 0 

 
f, Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku 
g, Dlhodobý finančný majetok, na kt. je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním 
nakladať 
h, Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo alebo obmedzenie práva s ním nakladať - netýka sa 
Spoločnosti 
i, Veková štruktúra pohľadávok 
j, Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 
k, Pohľadávky s obmedzeným právom nakladania 
l, Odložená daňová pohľadávka 
m, Významné zložky krátkodobého finančného majetku 
n, Krátkodobý finančný majetok, na kt. je zriadené záložné právo alebo obmedzenie práva s ním 
nakladať 
o, Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud.období a príjmov bud.období 
 
 

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 
a,Vlastné imanie 

b, Rezervy 

c, Výška záväzkov podľa splatnosti 

d, Štruktúra záväzkov 

e, Odložený daňový záväzok 

f, Sociálny fond 
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H. VÝNOSY 

a, Tržby 

b, Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov 

c, Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti 

d, Významné položky finančných výnosov 

e, Čistý obrat 

 

 

I. NÁKLADY 

a, Náklady za poskytnuté služby 

b, Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti 

c, Finančné náklady 

d, Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom 
 

 

J. DAŇ Z PRÍJMOV 

a-e, Odložená daň, jej vplyv na hosp.výsledok a zmeny  
f, Vzťahy medzi sumou splatnej dane a odloženej dane z príjmov a výsledkom hospodárenia pred 
zdanením 
g, Zmena sadzby dane z príjmov 
 

K. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 

L. INÉ AKTÍVA A PASÍVA 

V rokoch 2005-2011 boli vyplatené mzdy (dohody) členom rád a dozorných rád Študentského 
pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (právny predchodcovia fondu), 
ktoré neboli v súlade s vtedy platnými zákonmi. Vymožiteľnosť miezd je vo veľkej miere premlčaná. 
Vrátené mzdy sú účtované do výnosov spoločnosti. 
 
a, Podmienené záväzky vyplývajúce zo súdnych sporov, poskytnutých záruk, zo zmlúv, z ručenia 

pod. 

b, Podmienené záväzky voči spriazneným osobám 

c, Podmienený majetok z minulých období 
 

 

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH 

ORGÁNOV 

V roku 2016 boli poskytnuté členom rady a dozornej rady fondu odmeny v zmysle zákona 
č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov. 
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N. EKONOMICKÉ VZŤAHY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI 

 

O. SKUTOČNOSTI KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZAVIERKY 

 
Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie 
skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke. 
 

 

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 

R. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (CASH - FLOWS)  

Prehľad o peňažných tokoch (cash-flows) je k 31. decembru 2016 spracovaný nepriamou metódou 

 

1.Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 15,3 15,3 

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

16 16 

počet vedúcich zamestnancov 3 3 
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2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Goodwill 

Ostatný 
DNM 

Obstará- 
vaný DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 29 171      29 171 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 29171      29 171  

Oprávky         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 29 171      29 171 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 29 171       29 171 

Opravné položky  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0      0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0      0 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Goodwill 

Ostatný 
DNM 

Obstará- 
vaný DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 29 171      29 171 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 29 171      29 171 

Oprávky         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 29 171      29 171 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 29 171      29 171 

Opravné položky  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0      0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0      0 

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

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

0 

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

 0 
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4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samos- 
tatné 

hnuteľné 
veci 

a súbory 
hnuteľ- 

ných vecí 

Pestova- 
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta- 
rávaný 
DHM 

Poskyt- 
nutépredd

av- 
ky na 
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 259 029 2 771 940 482 221         21 765    3 534 955 

Prírastky   0 6 909     1 189     0              8 098 

Úbytky  0  0     4 940     0            4 940 

Presuny 0 0 0      0      0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 259 029  2 778849  478 470     21 765    3 538113 

Oprávky          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0 1 165 242   416 753     0     1 581 995 

Prírastky 0     69 369     21 957      0        91 326 

Úbytky  0  0   4 940      0           4 940 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  1 234 611  433 770      0      1 668 381 

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0                0 

Prírastky  0                0 

Úbytky  0               0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0                0 

Zostatková hodnota           

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

259 029  1 606 698  65 468     21 765     1 952 960 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 259 029  1 544 238   44 700      21 765      1 869 732 



Poznámky Úč POD 3 – 04  IČO: 47245531 DIČ: 2023678525 
 

 

Tabuľka č. 2 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samos- 
tatné 

hnuteľné 
veci 

a súbory 
hnuteľ- 

ných vecí 

Pestova- 
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta- 
rávaný 
DHM 

Poskyt- 
nuté pred- 

davky 
na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 259 029 2 767 535   488 766        21 765    3 537 095 

Prírastky   0        4 405          750      0           5 155 

Úbytky  0  0       7 295      0            7 295 

Presuny 0 0 0      0      0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 259 029  2 771 940    482 221     21 765     3 534 955 

Oprávky          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0 1 096 005   402 310     0     1 498 315 

Prírastky 0      69 237     21 738      0          90 975 

Úbytky  0  0       7 295      0            7 295 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  1 165 242  416 753      0      1 581 995 

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0                0 

Prírastky  0                0 

Úbytky  0               0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0                0 

Zostatková hodnota           

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

259 029  1 671 531  86 456         21 765     2 038 781 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 259 029  1 606 698   65 468      21 765      1 952 960 
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5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku  

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  0 

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

 0 

  

6. Informácie k časti F. písm. d) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Podielo
vé CP 

a podiel
y v DÚJ 

Podielové 
CP a podiely  

v spoloč- 
nosti 

s podstat- 
ným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky ÚJ 
v  kons. 

celku 
Ostatný DFM 

Pôžičky 
s dobou 
splatno

sti 
najviac 
jeden 

rok 

Obsta- 
rávaný 
DFM 

Poskyt- 
nuté pred- 

davky 
na DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

       31 340 076    31 340 076 

Prírastky              6 960 218    6 960 218 

Úbytky            6 212 947    6 212 947 

Presuny              

Stav na konci 
účtovného obdobia 

       32 087 347    32 087 347 

Opravné položky          

Stavna začiatku 
účtovného obdobia 

 0                0 

Prírastky  0               0 

Úbytky 0               0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0              0 

Účtovná hodnota   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

         31 340 076       31 340 076 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         32 087 347      32 087 347 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové 
CP a 

podiely  
v spoloč- 

nosti 
s podstat- 

ným 
vplyvom 

Ostatné 
dlhodo- 

bé CP 
a podiely 

Pôžičky ÚJ 
v 

kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta- 
rávaný 
 DFM 

Poskyt- 
nuté 
pred- 
davky 

na DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

       29 939 827    29 939 827 

Prírastky         7 768 212    7 768 212 

Úbytky         6 367 963    6 367 963 

Presuny              

Stav na konci 
účtovného obdobia 

       31 340 076    31 340 076 

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

          0        0 

Prírastky         0        0 

Úbytky          0       0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         0        0 

Účtovná hodnota      

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

         29 939 827       29 939 827 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

           

31 340 076 

        

31 340 076 

  

7. Informácie k časti F. písm. g) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku  

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

  0 

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

  0 
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8. Informácie k časti F. písm. f) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Dlhodobé pôžičky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie hodnoty 

Vyradenie 
pôžičky 

z účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Do splatnosti viac ako päť 
rokov 

 31 340 076      6 960 218       6 212 947    32 087 347 

Do splatnosti od troch rokov 
do piatich rokov vrátane 

          

Do splatnosti od jedného 
roka do troch rokov vrátane 

         

Do splatnosti do jedného 
roka vrátane 

          

Dlhodobé pôžičky spolu  31 340 076      6 960 218      6 212 947        32 087 347 

Počas roka 2017 Spoločnosť očakáva prijatie čiastkových splátok vo výške 6mil. EUR predstavujúcich 
splátky istiny a 765 tis. EUR predstavujúcich úroky z pôžičiek. 

  

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

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  0 

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo 
s nimi nakladať 

 0 
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10. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 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  0  4 504 4 504 

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  0 4 504  4 504  

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku  0         0    0 

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       

Krátkodobé pohľadávky spolu      0  0 0 

 

Tabuľka č. 2 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

a B c 

Pohľadávky po lehote splatnosti        4 504            5 794 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka 

                 

             113 

Krátkodobé pohľadávky spolu        0              5 907 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti jeden rok až päť rokov 

     4 504  

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako päť rokov 

    

Dlhodobé pohľadávky spolu    4 504   
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11. Informácie k časti F. písm. j) a k) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným 
právom alebo inou formou zabezpečenia   

Opis predmetu záložného práva 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom 
alebo inou formou zabezpečenia 

    

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo 
záložné právo 

X   

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je 
obmedzené právo s nimi nakladať 

X   

  

12. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku  

Tabuľka č. 1 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Pokladnica, ceniny     1 903                   2 704 

Bežné bankové účty             4 094 461            4 586 542 

Bankové účty termínované     

Peniaze na ceste     

Spolu            4 096 364           4 589 246 

 

13. Informácie k časti F. písm. n) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, 
na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

Názov položky Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné 
právo 

  

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo 
s ním nakladať 

  

  

14. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na 
strane aktív 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:    

    

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:                  1 029                1 702 

 Poistenie majetku, internet, tlač                     344                1 027 

 Upgrade SW                     685                  675 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:     

     

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:     
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15. Informácie k časti G. písm. a) prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo 
o vysporiadaní účtovnej straty  

Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Účtovný zisk   

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu   

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov   

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania   

Úhrada straty minulých období   

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom   

Iné    

Spolu   

  

Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Účtovná strata  558 769 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu   

Zo štatutárnych a ostatných fondov   

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi   

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov                         558 769 

Iné    

Spolu                          558 769 
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16. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:  16 760 11 000  13 377    14 383 

 Na nevyčerpané dovolenky  15 260  9 470  10 887     13 843 

 Na účtovnú závierku – audit    1 500   1 530    2 490         540 

           

         

          

           

      

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:  15 709  16 760  15 709    16 760 

 Na nevyčerpané dovolenky  15 139   15 260  15 139    15 260 

  Na účtovnú závierku – audit       570     1 500       570     1 500 
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17. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

8 630     1 868 

Krátkodobé záväzky spolu  8 630    1868 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

 2 327    3 404 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu  2 327    3 404 

 

18. Informácie k časti F. písm. l) a časti G. písm. e) prílohy č. 3 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   

zdaniteľné   

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

  

odpočítateľné   

zdaniteľné                                 7 590                              8 514 

Možnosť umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti 

  

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty   

Sadzba dane z príjmov (v %) 22 22 

Odložená daňová pohľadávka 1 670 1 873 

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   
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19. Informácie k časti G. písm. f) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu  2 276   6 260 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu 
nákladov 

 2 078  2 026 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku   

Ostatná tvorba sociálneho fondu      167 

Tvorba sociálneho fondu spolu                                2 078                                2 193 

Čerpanie sociálneho fondu   3 047  6 177 

Konečný zostatok sociálneho fondu  1 307   2 276 

 

20. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách 

Oblasť odbytu 

Tržby z predaja služieb   

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a b c d e F g 

 SR 136 373 119 001         

              

             

Spolu 136 373 119 001         

  

21. Informácie k časti H. písm. b) až e) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov  
a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti 

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: 

    

 Sankčné úroky 39 903 40 264 

      

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 z pôžičiek 802 951 794 699 

 Poistné z pôžičiek 134 640 132 477 

   

Mimoriadne výnosy, z toho:     
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22. Informácie k časti H. písm. f) prílohy č. 3 o čistom obrate 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Tržby za vlastné výrobky     

Tržby z predaja služieb  136 373  119 001 

Tržby za tovar     

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou             996 112             969 775 

Čistý obrat celkom          1 132 485          1 088 776 

  

23. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho:   

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 2 160 2 490 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 2 160 2 490 

iné uisťovacie audítorské služby   

súvisiace audítorské služby   

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské služby   

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:   

 Právne služby  34 514 39 464 

 Služby SW 24 639 20 400 

 Poštovné 10 747 13 800 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 

  

Mzdové náklady 225 248 232 105 

 Zákonné poistné   81 999   84 869 

 Internet a telefón   3 359   3 564 

    

Finančné náklady, z toho:   

Kurzové straty, z toho:   

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:   

 Poistné pôžičiek 124 420 124 652 

 Odpočet pôžičiek zo zákona 247 148 914 327 

Mimoriadne náklady, z toho:     
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24. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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 

   

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, 
ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

    

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov 
a výnosov 

    

 

25. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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: 

168 962 x x             -554 656 X x 

teoretická daň  x 37 172    x     

Daňovo neuznané náklady  11 904 2 619    22   13 143 2 891    22  

Výnosy nepodliehajúce dani  4 292         944  22  2 442 537  22 

Umorenie daňovej straty 176 574 38 846  22 0 0   22 

Spolu                      0  0 22             -543 955  0 22 

Splatná daň z príjmov x 2 880   22  x 2 880   22  

Odložená daň z príjmov x -1 670 22  x -1 873  22  

Celková daň z príjmov  X      1 210 22  x      1 007   
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26. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch 

Tabuľka č. 1 

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí     

Z poskytnutých záruk     

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov    

Zo zmluvy o podriadenom záväzku     

Z ručenia     

Iné podmienené záväzky     

 

Tabuľka č. 2 

Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí     

Z poskytnutých záruk     

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     

Zo zmluvy o podriadenom záväzku     

Z ručenia     

Iné podmienené záväzky    
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27. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku 

Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Práva zo servisných zmlúv     

Práva z poistných zmlúv     

Práva z koncesionárskych zmlúv     

Práva z licenčných zmlúv     

Práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov 

    

Práva z privatizácie     

Práva zo súdnych sporov     

Iné práva     
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28. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou 
jednotkou a spriaznenými osobami 

Tabuľka č. 1 

Spriaznená osoba 
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d 

       

       

        

        

       

        

        

     

        

        

 

Tabuľka č. 2  

Dcérska účtovná jednotka/ 
Materská účtovná jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d 
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29. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania 

Tabuľka č. 1      

Položka vlastného imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d E f 

Základné imanie          

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely          

Zmena základného imania          

Pohľadávky za upísané vlastné imanie      

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové fondy 34 859 404    34 859 404 

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
pri zlúčení, splynutí a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond      

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy a ostatné fondy      

Nerozdelený zisk minulých rokov 3 605 043    3 605 043 

Neuhradená strata minulých rokov -1 950 -558769  1 950  -560 719 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

-558 769   

+ 167 709 

      558 769    

+ 167 709 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky vlastného imania          

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby 
– podnikateľa 
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Tabuľka č. 2 

Položka vlastného imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d E f 

Základné imanie          

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely           

Zmena základného imania          

Pohľadávky za upísané vlastné imanie           

Emisné ážio          

Ostatné kapitálové fondy 34 859 404    34 859 404 

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
pri zlúčení, splynutí a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond      

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy a ostatné fondy      

Nerozdelený zisk minulých rokov 3 605 043    3 605 043 

Neuhradená strata minulých rokov  1 950         1 950 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

 -1 950  -558  769  -1 950        -558 769 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky vlastného imania           

Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby 
– podnikateľa 
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30. Informácie k časti R. 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 (+/-) 

+168 961  -557 626 

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

                       92 629 

 
                       90 669 

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

91 326   90 975 

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 (+/-)   

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) +673 -639 

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

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

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov (-) -222 -718 

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 (+/-) 

  

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 (+/-) 

                          852 1 051 

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

 
a peňažných ekvivalentov, na výsledok 

hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 

-5 050  -1 206 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) +1 403  2 353 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) - 6 773   -3 199 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) + 320        -360 

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.) 

256 540 -468 163 

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

222 718  

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

   



Poznámky Úč POD 3 – 04  IČO: 47245531 DIČ: 2023678525 
 

 

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

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.) 
256 762 -467 445 

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

-2 922 -3 016  

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.) 
253 840 -470 461 

  Peňažné toky z investičnej činnosti    

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  -5 154  

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -8 098   

B. 3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných 
papierov a  podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných 
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) 

   

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

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

B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré 
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 
na predaj alebo na obchodovanie (+) 

   

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

  

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

  

B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím 
osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

-6 960 219 -7 768 212  

B. 10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím 
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku (+) 

5 409 996 5 573 264  

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

802 951 794 699  

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 (+) 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

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.) 
-755 370 -1 405 403 

  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 (+)   

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 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 (+)  

  

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 (-) 

8 648 -3 964 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností (-) 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

  

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  

(súčet C. 1. až C. 9.) 
8 648 -3 964 

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

    -492 882   -1 879 828 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  

na začiatku účtovného obdobia (+/-)  
4 589 246 6 469 074 

F.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

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

4 096 364 4 589 246 

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 (+/-) 

4 096 364 4 589 246 

 

 

 

 


