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Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2016
Firma :

Označenie
položky

Z/S
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.1.13.
A.2.

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.
B.1.
B.2.
B.3.

B.4.
B.5.
B.6.

B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.
C.1.
C.1.1.
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LYNX-spoločnosť s ručením obmedzeným (2016), Gavlovičova 9, 040 17, Košice

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až
A.1.13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
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 (Súčet A.2.1 až A.2.4)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činností (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
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.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené 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.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)
Peňažné toky z investičných činností
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

DIČ : 2020482871

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

1 927 184
142 887

4 228 087
59 063

153 237

112 910

-14 575
5 189

-25 971
-3 740

-14 828

-3 950
2 986

-9 308

-8 122 352

10 999 873

-1 098 294
-7 004 161
-19 897

3 651 367
7 196 874
151 632

-6 052 281

15 287 023

10 327

14 828

-6 041 954
-1 080 068

-4 078 987
11 222 864
-339 631

-7 122 022

10 883 233

-178 792

-22 419
-284 109

3 950

9 308

-174 842

-278 965

18 255
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Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2016
Firma :

Označenie
položky

C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Obsah položky
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až
C.2.8.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická
osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo
iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
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 (+)
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 (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti
Nepriama
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DIČ : 2020482871

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

-3 287 842

-3 287 842
-10 584 706
16 668 180
6 083 474

10 604 268
6 063 912
16 668 180

6 083 474

16 668 180

IČO 0 0 6 9 2 0 6 9

Poznámky Úč PODV 3-01

DIČ 2 0 2 0 4 8 2 8 7 1

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke
Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

LYNX-spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo účtovnej jednotky:

Gavlovičova 9, 040 17 Košice

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti trhu software, hardware, nákup a predaj software a hardware, servisné a konzultačné služby
Čl. I (6)
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

125

128

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

120

129

16

16

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
23.03.2017

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:
Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
x

riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch
Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x

Áno

Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve:
1. zásada bilančnej kontinuity
2. kontinuita používaných účtovných zásad a účtovných metód
3. zásada prednosti obsahu pred formou
4. zásada zákazu kompenzácie majetku a záväzkov, nákladov a výnosov
5. zohľadnenie všetkých nákladov a výnosov v účtovnom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady
6. nepretržitosť pokračovania v činnosti
7. oceňovanie v historických cenách
8. zásada opatrnosti
9. vecné a časové priraďovanie nákladov k výnosom
Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a
metód
Položka súvahy

Aplikované zásady a metódy

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl. položku
súvahy

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov
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IČO 0 0 6 9 2 0 6 9

Poznámky Úč PODV 3-01

DIČ 2 0 2 0 4 8 2 8 7 1

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné
náklady, menovitá hodnota
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou

Hmotný majetok obstaraný kúpou

obstarávacia cena vrátane dopravy a cla

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

obstarávacia cena vrátane dopravy a cla

5. Nehmotný majetok obstaraný kúpou

5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

Vlastnými nákladmi

x
x
x
x
Menovitou hodnotou

1. Peňažné prostriedky a ceniny

menovitou hodnotou

2. Pohľadávky pri ich vzniku

menovitou hodnotou

3. Záväzky pri ich vzniku

menovitou hodnotou

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

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou

Majetok nadobudnutý bezodplatne

ÚJ nemá náplň pre
túto položku

Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii (v účtovníctve
doteraz nezachytený)

ÚJ nemá náplň pre
túto položku

Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania

ÚJ nemá náplň pre
túto položku

Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

ÚJ nemá náplň pre
túto položku

Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti

ÚJ nemá náplň pre
túto položku

Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom
účtovníctve

ÚJ nemá náplň pre
túto položku

Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní

ÚJ nemá náplň pre
túto položku

Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej
veci
Daň z príjmov - splatná

metóda nominálnej hodnoty

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO
metóda
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
x

spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:
x

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
iným spôsobom:

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

pohľadávky

Odhad zníženia hodnoty

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP

25 971

Stav OP na konci
účtovného obdobia

14 575

11 396

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

34

Výročná
správa 2016

2

IČO 0 0 6 9 2 0 6 9

Poznámky Úč PODV 3-01

DIČ 2 0 2 0 4 8 2 8 7 1

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Záväzky sú ocenenémenovitou hodnotou. Záväzky v cudzej mene sa prepočítajú na euro .kurzom vyhláseným ECB,ku dňu vzniku účtovného prípadu.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu
Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu
odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý nehmotný majetok:

x

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

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

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

nehmotný dlhodobý majetok

4 roky

odpisový plán

dlhodobý hmotný majetok

podľa zaradenia do odpisových skupín
odpisových

odpisový plán

Odpisová metóda

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy
Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku
Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Riadok súvahy:

Aktivované
náklady na vývoj

04

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

05

06

07

08

09

10

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného
obdobia

148 577

829 848

978 425

148 577

829 848

978 425

Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Oprávky

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky

121 874

121 874

7 751

7 751

129 625

129 625

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
(NETTO)

Stav na začiatku účtovného
obdobia

26 703

829 848

856 551

Stav na konci účtovného
obdobia

18 952

829 848

848 800
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Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Riadok súvahy:

Aktivované
náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

05

06

07

08

09

10

04

Spolu

Prvotné ocenenie

127 221

Stav na začiatku účtovného
obdobia

829 848

957 069

21 356

Prírastky

22 419

43 775

22 419

Úbytky

22 419

Presuny (+/-)
148 577

Stav na konci účtovného
obdobia

829 848

978 425

Oprávky

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky

104 555

104 555

17 319

17 319

121 874

121 874

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
(NETTO)

Stav na začiatku účtovného
obdobia

22 666

829 848

852 514

Stav na konci účtovného
obdobia

26 703

829 848

856 551

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Samostatne hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Ostatný DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Riadok súvahy:

12

13

14

15

16

17

18

19

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

1 130 668

1 130 668

178 792

178 792

73 667

178 792

357 584
252 459

Presuny (+/-)
1 235 793

1 235 793

Stav na začiatku účtovného
obdobia

789 336

789 336

Prírastky

145 487

145 487

Stav na konci účtovného
obdobia
Oprávky

Úbytky

73 667

73 667

861 156

861 156

Stav na začiatku účtovného
obdobia

341 332

341 332

Stav na konci účtovného
obdobia

374 637

374 637

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
(NETTO)
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Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie
Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Samostatne hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Ostatný DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Riadok súvahy:

12

13

14

15

16

17

18

19

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného
obdobia

1 031 714

1 031 714

Prírastky

285 172

284 109

Úbytky

186 218

284 109

569 281
470 327

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia

1 130 668

1 130 668

879 963

879 963

Oprávky

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky

95 591

95 591

186 218

186 218

789 336

789 336

Stav na začiatku účtovného
obdobia

151 751

151 751

Stav na konci účtovného
obdobia

341 332

341 332

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
(NETTO)
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Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam
Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam
Opravné položky podľa súvahovych položiek pohľadávok
Druh pohľadávky

Riadok súvahy

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.
42 + r. 46 až r. 52)

41

B.II.1. Pohľadávky z obchodného
styku súčet (r. 43 až r. 45)

42

1.a. Pohľadávky z obchodného
styku voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) - /391A/

43

1.b. Pohľadávky z obchodného
styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

44

1.c. Ostatné pohľadávky z
obchodného styku (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

45

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

46

3. Ostatné pohľadávky voči
prepojeným účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok
voči prepojeným účtovným
jednotkám (351A) - /391A/

48

5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A,
358A, 35XA) - /391A/

49

6. Pohľadávky z derivátových
operácií (373A, 376A)

50

7. Iné pohľadávky (335A, 336A,
33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) /391A/

51

8. Odložená daňová pohľadávka
(481A)

52

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 54 + r. 58 až r. 65)

53

B.III.1. Pohľadávky z obchodného
styku súčet (r. 55 až r. 57)

54

1.a. Pohľadávky z obchodného
styku voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) - /391A/

55

1.b. Pohľadávky z obchodného
styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

56

1.c. Ostatné pohľadávky z
obchodného styku (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

57

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

58

3. Ostatné pohľadávky voči
prepojeným účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok
voči prepojeným účtovným
jednotkám (351A) - /391A/

60

5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A,
358A, 35XA, 398A) - /391A/

61

6. Sociálne poistenie (336A) /391A/

62

7. Daňové pohľadávky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347) /391A/

63

8. Pohľadávky z derivátových
operácií (373A, 376A)

64

9. Iné pohľadávky (335A, 33XA,
371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

65

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Dôvod tvorby

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku
opodstatnenosti

25 971

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia
majetku z
účtovníctva

Stav OP na konci
účtovného
obdobia

14 575
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Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Názov položky

Riadok súvahy

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

Pohľadávky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám

43

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
ÚJ

44

Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám

47

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu

49

Iné pohľadávky

46, 48, 50, 51, 52

Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

Pohľadávky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám

55

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
ÚJ

56

Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám

59

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu

61

Sociálne poistenie

62

Daňové pohľadávky a dotácie

63

Iné pohľadávky

58, 60, 64, 65

Krátkodobé pohľadávky spolu

2 330 321

-60 487

2 269 834

2 330 321

-60 487

2 269 834

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

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

1 542

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

6 081 933

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
6 083 475

Spolu

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich
období
Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Opis položky časového rozlíšenia

Účty účtovej osnovy

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

(381A, 382A)

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

(381A, 382A)

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

(385A)

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

(385A)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5 044

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív
Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní
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Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia
Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia
V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.
Názov položky

Návrh rozdelenia účtovného zisku

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

3 287 842

1 492 199

3 287 842

1 492 199

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

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

Tvorba

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

190 985

Krátkodobé rezervy, z toho:

144 903

190 985

144 903

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

Tvorba

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

184 902

Krátkodobé rezervy, z toho:

190 985

184 902

190 985

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Text

Suma BO

Suma PO

Záväzky do lehoty splatnosti

2 729 567

Záväzky po lehote splatnosti

65 416

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

Spolu v tom

114 - Záväzky zo sociálneho fondu

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

11 037
2 745 081

2 745 081

130 - Záväzky voči spoločníkom a
združeniu

3 302 124

3 302 124

378 369

378 369

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia

117 957

117 957

133 - Daňové záväzky a dotácie

942 590

942 590

135 - Iné záväzky
Spolu:

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5
rokov (PO)

11 037

126 - Ostatné záväzky z obchodného
styku

131 - Záväzky voči zamestnancom

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5
rokov (BO)

119

119

7 497 277

7 486 240

11 037

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu
Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu
Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

8 718

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

18 194

Čerpanie sociálneho fondu

15 875

Konečný zostatok sociálneho fondu

11 037

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

40

Výročná
správa 2016

8

IČO 0 0 6 9 2 0 6 9

Poznámky Úč PODV 3-01

DIČ 2 0 2 0 4 8 2 8 7 1

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát
Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch
Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov
z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových
ziskov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

služby

4 373 893

mzdové náklady

2 833 344

14 342 301
7 746 737

tržby z predaja tovaru

5 457 694

26 646 900

tržby z predaja služieb

9 224 620

18 894 452

14 438

33 973

10 327

14 827

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

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:
výnosové úroky

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

Riadok výkazu ziskov a strát

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

15

3 899 529

8 939 226

- mzdy

16

2 833 344

7 746 737

- ostatné náklady na závislu činnosť

17

- sociálne a zdravotné poistenie

18

989 283

1 114 411

- sociálne zabezpečenie

19

76 902

78 078

Celková suma osobných nákladov, z toho

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby
Položky nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

náklady na energie

150 103

248 098

nájomné

148 842

173 388

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Položky nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

odpisy

153 237

112 910

soc. poistenie

989 283

1 114 411

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Položky nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

Kurzové straty spolu, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

5 651

51 586

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú
výnimočný rozsah alebo výskyt
Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

tržby za tovar

5 457 694

26 646 900

tržby za služby

9 224 620

18 894 452

4 177 025

17 711 364

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

náklady na obstaranie predaného tovaru
náklady na energie
mzdové náklady

150 103

248 098

2 833 344

7 746 737
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Čl. IV (3) Opis a celková suma vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi
alebo audítorskej spoločnosti
Čl. IV (3) Opis a celková suma vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady voči štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie účtovnej závierky

2 900

2 900

uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve
Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve
Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do
čistého obratu.
Názov položky

Hlavná geografická oblasť odbytu

Riadok z výkazu ziskov
a strát

Bežné účtovné obdobie

01

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

14 682 314

45 541 352

- Výrobky

04

- Tovar

03

5 457 694

26 646 900

- Služby

05

9 224 619

18 894 452

Čistý obrat celkom, z toho:

- Iné činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka vykonávala obchodné transakcie so spriaznenými osobami: UNIKOLL s.r.o

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania
Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej
účtovnej závierky – bežné obdobie
Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie
Položka vlastného imania

Účet účtovej osnovy

Základné imanie

(411)

Zmena základného imania

+/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

(/-/353)

Emisné ážio

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci
účtovného obdobia

836 487

836 487

83 649

83 649

(412)

Ostatné kapitálové fondy

(413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

(421A, 422, 417A,
418)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín

(+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely

(417A, 421A)

Štatutárne fondy

Stav na začiatku
účtovného obdobia

(423, 42X)

Ostatné fondy

(427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov

(428)

Neuhradená strata minulých rokov

(/-/429)

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

r.100

3 287 842
3 287 842

3 287 842
1 795 643

1 492 199

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa

(+/-491)
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Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej
účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie
Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie
Položka vlastného imania

Účet účtovej osnovy

Základné imanie

(411)

Zmena základného imania

+/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

(/-/353)

Emisné ážio

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci
účtovného obdobia

836 487

836 487

83 649

83 649

(412)

Ostatné kapitálové fondy

(413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

(421A, 422, 417A,
418)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín

(+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely

(417A, 421A)

Štatutárne fondy

(423, 42X)

Ostatné fondy

(427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov

(428)

Neuhradená strata minulých rokov

(/-/429)

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

r.100

2 323 777

1 762 131

1 762 132

1 525 710

4 085 908
3 287 842

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa

(+/-491)

Miesto pre ďalšie záznamy
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