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 A/ Informácie o účtovnej jednotke

l. Účtovná jednotka
   Názov: ZTS INMART a.s.

               Sídlo: T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky  
               Dátum vzniku: 1.5.1992
               IČO:                         31 562 361
               Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra 

Oddiel: Sa, vložka číslo 10428/N 

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy

- predstavenstvo
predseda : František Zvrškovec
člen : Ing.Miroslav Kollár 

          člen: Ing.Juliana Gémesiová 

- dozorná rada :  
Ing.Miroslava Sanigová 
Ing.Marián Novosad
Ing.Alica Dostálová 

3. Priemerný počet zamestnancov
V roku 2013  spoločnosť nezamestnávala žiadnych zamestnancov .
Činnosti  pre  chod spoločnosti boli zabezpečované na základe mandátnych  zmlúv.

 
Základné východiská pre zostavenie účtovnej závierky
    
1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
    Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 31.12.2013 ako riadna podľa § 17
    ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od

1.1. – 31.12.2013.

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
    Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená valným zhromaždením, ktoré sa
    konalo  27.5.2013 .

B/ Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
            Predstavenstvo –   František Zvrškovec
                                          Ing. Miroslav Kollár 
                                          Ing. Juliana Gémesiová 
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Dozorná rada –  Ing. Alica Dostálová
                                      Ing. Miroslava Sanigová 
                                      Ing. Marián Novosad  

           Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, podpisujú za ňu  spoločne dvaja členovia
           predstavenstva .

          Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

C/ Informácie o akcionároch  účtovnej jednotky

ZTS INMART a.s. je verejná akciová spoločnosť, ktorá emitovala akcie na doručiteľa.
Akcionármi sú právnické a fyzické osoby, príslušníci SR a ČR.

Spoločník, akcionár

Výška podielu na základnom
imaní Podiel na

hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných

položkách VI
ako na ZI

v %
absolútne v %

a b- počet CP c d e
SEAFLY a.s. Bratislava  1987 17,34 %
KOIN Bratislava   a.s. 1463  12,77 %
UHORSKO a.s. Bratislava 2289 19,98 %

Ostatní  akcionári  5719 49,91 %
 

Spolu 11458 100 %

.
                
D/ Informácie o konsolidovanom celku

            Podľa   zákona o účtovníctve nemá spoločnosť za rok 2013 povinnosť zostaviť
            konsolidovanú účtovnú závierku. 

E/ Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

V roku 2013 spoločnosť nemenila účtovné metódy ani zásady.
    
          Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky 
          za rok 2013 sú nasledovné:
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a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré 
obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Dlhodobý nehmotný 
majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú
priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.

Odpisovanie
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby 
životnosti príslušného majetku.

             b)  Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré 
zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s 
obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  sa oceňuje vlastnými       
nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné a režijné 
náklady.
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho  
obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby 
životnosti príslušného majetku. Predpokladaná  doba používania, metóda odpisovania 
a odpisová  sadzba sú  stanovené pre jednotlivé skupiny. 

Predpokladaná doba
používania

Ročná odpisová
sadzba

Metóda odpisovania

Stavby - - -

Stroje, prístroje a zariadenia 6 rokov 16,6 % lineárne

Dopravné prostriedky 4 roky 25 % lineárne

Inventár - - -

Iný dlhodobý hmotný majetok - - -

 
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku 
sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty 
a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Dlhodobý finančný  majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizované cenné papiere
a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

Dlhodobý finančný majetok v roku 2013 spoločnosť neobstarávala.
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Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových 
účtoch.

d) Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2013 neobstarávala.
Obstarávacia cena  zásob  zahŕňa  cenu obstarania a náklady súvisiac s obstaraním.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí  opravná položka. 

e) Zákazková výroba  

Zákazkovú výrobu v roku 2013 spoločnosť nerealizovala.
 

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú  menovitou hodnotou.  Postúpené pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté  vkladom  do  základného  imania  sa  oceňujú  obstarávacou  cenou.
Ocenenie  pochybných  pohľadávok  sa  upravuje  na  ich  realizovateľnú   hodnotu
opravnými  položkami .
Najväčší podiel na celkových pohľadávkach tvoria pohľadávky z obchodného styku, 
čo zodpovedá činnosti spoločnosti.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady  budúcich  období  a  príjmy  budúcich  období  sa oceňujú  ich  menovitou
hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Záväzky 

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné
záväzky sa vykazujú taktiež  hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou
hodnotou.

i) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou,  tvoria sa na
krytie   známych  rizík  alebo  strát  z podnikania.  Oceňujú  sa  v očakávanej  výške
záväzku.

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky  budúcich  období  a  výnosy  budúcich  období  sa oceňujú  ich  menovitou
hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

k) Vlastné imanie

Vlastné  imanie  sa  skladá  zo  základného  imania,  kapitálových  fondov,  zákonného
rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. 
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l) Transakcie v cudzích menách

Spoločnosť  v roku  2013  neúčtovala  v cudzej  mene,  majetok,  pohľadávky  a
ani záväzky. 

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
vyhláseným  Európskou  centrálnou  bankou  alebo  Národnou  bankou  Slovenska,
platným  ku  dňu,  ku  ktorému je  uplatnený  daňovníkom v účtovníctve.   Vzniknuté
kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

m) Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty.  

n) Deriváty

O derivátoch spoločnosť neúčtuje.

o) Finančný lízing

Majetok formou finančného ani operatívneho leasingu spoločnosť neobstarávala.

p) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku
upraveného  o trvalé  alebo  dočasne  daňovo  neuznateľné  náklady  a nezdaňované
výnosy. 
Splatná daň z príjmov za účtovné obdobie:
Z účtovného VH upraveného o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane  bol 
vyčíslený základ dane, pre rok 2013. Išlo o daňový zisk  51 662 € .

Odložené  dane  (odložená  daňová  pohľadávka  a odložený  daňový  záväzok)   sa
vzťahujú na:

− dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

− možnosti  umorovať  daňovú  stratu  v budúcnosti,  pod  ktorou  sa  rozumie  možnosť
odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

− možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť účtuje o odloženom daňovom  záväzku. 
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F/ Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

               ● Neobežný majetok
Účet Názov Obst.cena Oprávky Odpis 13 UZC DO DO 13 DZC
         
         
22022 Stroje... 70496,00 31350,32 11179,20 27966,48 33195,00 11180,00 26121,00
         
22090 Sam.hn.veci 1214192,50 51312,80 345250,50 817629,20 23223,00 146611,00 1044358,50
 OP VaV        
22024 Inventár 3123,21 3123,21 0,00 0,00 3123,21 0,00 0,00
         
22028 DHIM 999,74 999,74 0,00 0,00 999,74 0,00 0,00
         
         
         
 Spolu: 1288811,45 86786,07 356429,70 845595,68 60540,95 157791,00 1070479,50
         
         
         
 Odpis majetku   UO 13   DO 13 rozdiel
         
         
         
22022 Stroje   11179,20   11180,00  

22090
Sam.hnut.veci OP
VaV   345250,50   146611,00 0,00

         
        0,00
 Spolu:   356429,70   157791,00 0,00
         
         
 Rozdiel DO-UO       198638,70

Dlhodobý hmotný majetok:
            V roku 2013  boli obstarané v apríli a v decembri  zriadenia  na projekt :Vývoj metód

razenia veľkoobjemových energetických  studní  (ITMS kód projektu :26220220140
v hodnote  542 956  €   .
V novembri bol zakúpený  Vysokozdvižný  vozík v hodnote 4 108 € .
V sledovanom  období  spoločnosť  pokračovala   v odpisovaní  obrábacieho  stroja
a Vrtných  zariadení zakúpených   na horeuvedený projekt  .

  
            Podľa odpisových plánov sú v  účtovníctve  zaúčtované: 

-účtovné odpisy vo výške celkom  356 429,50  €, daňové odpisy boli uplatnené 
             vo výške  157 791,00  €  .
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2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť nevlastní  dlhodobý nehmotný majetok .

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

Dlhodobý
hmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné
hnuteľné

veci
a súbory

hnuteľných
vecí

Pesto-
vateľské

celky
 trvalých
porastov

Základné
stádo

a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obsta-
rávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

a b c d e f g h i j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk
u účtovného 
obdobia

0 0 745598 0 0 0 0 0 745598

Prírastky 547064 547064

Úbytky

Presuny 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia

0 0 1292662 0 0 0 0 0 1292662

Oprávky
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

0 0 -90636 0 0 0 0 0 -90636

Prírastky

Úbytky 356430 356430
Stav na konci 
účtovného 
obdobia

0 0 -447066 0 0 0 0 0 -447066

Opravné položky
Stav na začiatk
u účtovného 
obdobia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky

Úbytky
Stav na konci 
účtovného 
obdobia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 
Stav na začiatk
u účtovného 
obdobia
Stav na konci 
účtovného 
obdobia
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné
hnuteľné

veci
a súbory

hnuteľných
vecí

Pesto-
vateľské

celky
 trvalých
porastov

Základné
stádo

a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obsta-
rávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

a b c d e f g h i j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného 
obdobia

0 0 74361 0 0 0 0 0 74361

Prírastky 671237 671237

Úbytky 0  0

Presuny 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia

0 0 745598 0 0 0 0 0 745598

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného 
obdobia

0 0 28285 0 0 0 0 0 28285

Prírastky 62378 62378

Úbytky
Stav na konci 
účtovného 
obdobia

0 0 90636 0 0 0 0 0 90636

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného 
obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci 
účtovného 
obdobia
Zostatková hodnota 
Stav na začiatku
účtovného 
obdobia
Stav na konci 
účtovného 
obdobia
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            ●  Dlhodobý finančný majetok – cenné papiere a podiely

               Nové cenné papiere ani podiely v r. 2013 obstarané neboli.

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

Dlhodobý
finančný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové
CP

a podiely
v DÚJ

Podielové 
CP a podiely 
v spoločnosti
s podstatný
m vplyvom

Ostatné
dlhodo
bé CP

a podie
ly

Pôžičky
ÚJ v

 kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou

splatnost
i najviac
jeden rok

Obsta-
rávaný 
 DFM

Poskyt-
nuté

preddav-
ky

na DFM

Spolu

a b c d e f g h i j
Prvotné ocenenie
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia

36 513 10 954 664 0 0 0 0 0 48 131

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia

36 513 10 954 664 0 0 0 0 0 48 131

Opravné položky
Stav
na začiatku 
účtovného 
obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci 
účtovného 
obdobia
Účtovná hodnota 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia

36 513 10 954 664 0 0 0 0 0 48 131

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

36 513 10 954 664 0 0 0 0 0 48 131
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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 spoločnosti
s podstatným

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

preddav-
ky

na DFM

Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia

36 513 10954 664 0 0 0 0 0 48131

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

36 513 10 954 664 0 0 0 0 0 48 131

Opravné položky
Stav
 na začiatku 
účtovného 
obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci 
účtovného 
obdobia
Účtovná hodnota 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia

36 513 10954 664 0 0 0 0 0 48131

Stav na konci 
účtovného 
obdobia

36 513 10 954 664 0 0 0 0 0 48 131
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9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,

v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Bežné účtovné obdobie 

Podiel ÚJ
na ZI v  %

Podiel ÚJ
na hlasovacích

právach v %

Hodnota
 vlastného
imania ÚJ,

v ktorej má ÚJ
umiestnený

DFM

Výsledok
hospodárenia Ú

J, v ktorej má
ÚJ umiestnený

DFM 

Účtovná
hodnota DFM

a b c d e f
Dcérske účtovné jednotky

36 513

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

DGT Bratislava 33 % 10 953

Ostatné realizovateľné CP a podiely  

ZTS a.s. Martin 2% 664

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný 
majetok spolu

x x x x 48 131

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) 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
Do splatnosti od troch rokov do 
piatich rokov vrátane
Do splatnosti  od jedného roka 
do troch rokov vrátane

         94492 94 492

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane

43235 22385 20850

Dlhodobé pôžičky spolu 137727 22385 115342
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            ●  
Dlhodobé    521 083
Krátkodobé    957 211
Daňové pohľadávky    841 869

       Pohľadávky – odberatelia           465 572 
Iné pohľadávky – fin. výpomoci                115 342 
vrátane nezaplatených úrokov z pôžičiek

16. Informácie k časti F. písm. s) 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

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu

Iné pohľadávky 347 047 174 036 521 083

Dlhodobé pohľadávky spolu 347 047 174 036 521 083

Krátkodobé 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

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie 841 869 841 869

Iné pohľadávky 25 832   89 510 115 342

Krátkodobé pohľadávky spolu 25 832 931 379 957 211

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
a b c

Pohľadávky po lehote splatnosti 931 379 1 789 841
Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka

25 832 23 923

Krátkodobé pohľadávky spolu 957 211 1 813 764
Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti  jeden rok až päť rokov

143 764

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako päť rokov

0 0

Dlhodobé pohľadávky spolu 521 083 143 764
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 ●  Finančné účty

K 31. decembru 2013 mala spoločnosť nasledujúci zostatok podnikateľského účtu:
3 310 €

 Zostatok v pokladniciach bol k 31.12.2013 vo výške 266 €.

18. Informácie k časti F. písm. w)  prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica, ceniny 266 96

Bežné bankové účty 3310 4807

Bankové účty termínované 0 0

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 3576 4903

● Opravné položky

Opravné položky vyjadrujú prechodné zníženie hodnoty aktív . V r. 2013 nebolo 
účtované o opravných položkách

.

● Časové rozlíšenie

22. Informácie k časti F. písm.  zb) 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: 0 0

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Služby domény 221 21

Poistné 0 0

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0
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G/ Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

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

Tabuľka č. 2

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná strata -14787

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu 0

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0

Úhrada straty spoločníkmi 0

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov -14787

Iné 0

Spolu -14787

25. 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: 1295  0  0  0  1410
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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: 1294  0  0  0  1295

     

     

     

     

Dlhodobé záväzky

26. 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  0  0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane

 1076709  1255598

Krátkodobé záväzky spolu  1076709  1255598

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov

20  20

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov

 0  0

Dlhodobé záväzky spolu 20 20
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27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku

Názov 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   

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti   

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty   

Sadzba dane z príjmov ( v %)   

Odložená daňová pohľadávka 55 248 6037

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok  0  0

Zmena odloženého daňového záväzku  

Zaúčtovaná ako náklad  

Zaúčtovaná do vlastného imania  

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu  20  20

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov   

Tvorba sociálneho fondu zo zisku   

Ostatná tvorba sociálneho fondu   

Tvorba sociálneho fondu spolu   

Čerpanie sociálneho fondu   

Konečný zostatok sociálneho fondu  20  20
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30. Informácie k časti G. písm. i)  prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných
výpomociach

Tabuľka č. 2

Názov položky Mena
Úrok 
p. a. 
v %

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej

mene za bežné
účtovné obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c d e f

Dlhodobé pôžičky 

      

      

      

Krátkodobé pôžičky 

 Zmluva o pôžičke EUR   3 %  31.12.13  241000  415 000

      

      

Krátkodobé finančné výpomoci 

Zmluva o finančnej výpomoci EUR  3 % 31.12.13 410000 810 000

31. Informácie k časti G. písm. j)  prílohy č.  3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
pasív

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:  200  

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:   

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  1 187 549  1 463 750
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38. Informácie k časti H. písm. g)  prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky   

Tržby z predaja služieb 289 299 36 000

Tržby za tovar   

Výnosy zo zákazky   

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj    0  0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou   

Čistý obrat celkom 289 299  36 000

39. 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:   

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  1195 1195

iné uisťovacie audítorské služby   

súvisiace audítorské služby   

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské služby   

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho:

  

nájomné  3 622  3059

inzercia 506  747

služby 2 510  13567

ostatné 15683  13259

Finančné 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:   

Mimoriadne náklady, z toho:
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47. 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  380 291  0  0  0  380 291

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

 38 252  0  0  0  38 252

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov

     

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení

     

 Zákonný rezervný fond  38 252  0  0  0  38 252

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy

     

Nerozdelený zisk 
minulých rokov

     

Neuhradená 
strata minulých rokov

 - 140 702  0  -14 787  0  - 155 489

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia

     -14 787 60 413 0  0    45 626

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  380 291  0  0  0  380 291

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

 38 252  0  0  0  38 252

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov

     

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení

     

Zákonný rezervný fond  38 252  0  0  0  38 252

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy

     

Nerozdelený zisk 
minulých rokov

     

Neuhradená 
strata minulých rokov

 -165 452  24 750  0  0  - 140 702

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia

  24 750 0  0  0  -14 787

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky 
vlastného imania

     

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa
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J/ Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Členom štatutárnych, dozorných orgánov neboli vyplatené žiadne príjmy a neboli
            poskytnuté žiadne výhody .

          

K/ Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné 
zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
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L/           Prehľad o peňažných tokoch 

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej
činnosti (v EUR)

Označeni
e

Obsah položky
Bežné

účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné
obdobie 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov (+/–)
 - 3 585 - 21 174

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

234 931 811 124

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

358 845 62 378

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 (+/–) 127 411 744713
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek (+/–)
A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a 

výnosov (+/–)
- 276 201 -101

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 (–) 24 876 4 134
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 (+/–)

0

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 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)

312 925 -118097

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+) 4 201 -48 537
A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–) 519 219 -69 560
A. 2. 3. Zmena stavu zásob (–/+) -210 495 0
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)

544 271 671 853
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A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+)

3 710 3 558

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.)

547 981 675 411

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

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

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

A. 10. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z 
prevádzkovej činnosti

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

547 981 675 411

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 

(–)
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–) -549 308 -671 408
B. 3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a 

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

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov

v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a 
cenných papierov určených na predaj alebo na 
obchodovanie (+)

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

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

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

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

B. 11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a 
nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 
nájomcom (+)

B. 12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností (+)
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B. 13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 14. 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. 15. 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. 16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju 
možné začleniť do investičných činností (–)

B. 17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
investičnú činnosť (+)

B. 18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
investičnú činnosť (–)

B. 19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–)
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 

20)
- 549 308 -671 408

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 činnosti (súčet C 2. 1 
až C 2. 10)

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných 

papierov (–)
C. 2. 3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka 

alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu
činnosti (+)

C. 2. 4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s 
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti (–)

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (–)
C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý

je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (–)
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C. 2. 8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru 
hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného
a odpisovaného nájomcom (–)

C. 2. 9. 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. 10. 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 (–)

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)

0 0

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

- 1 327 4 003

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

4 903 900

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

3 576 4 903

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

0 0

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

3 576 4 903
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