VUNAR,a.s. T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO 31411444

Polročná správa za 1. polrok 2010
Regulovaná informácia podľa zákona 429/2002 Z.z. zverejnená dňa:
30.8.2010

10,00 hodine .

Účtovná závierka za sledovanú časť účtovného obdobia

1.

Účtovná závierka v rozsahu :
-

Výkaz ziskov a strát

-

Súvaha

-

Prehľad peňažných tokov

-

Poznámky k účtovnej závierke tvoria samostatnú prílohu polročnej správy.
Účtovnú závierku za 1. polrok 2010 audítor neoveril.

Doplňujúce informácie :
a.) v súčasnosti je rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti :
•

prenájom nebytových priestorov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb,

•

prenájom strojov a zariadení bez obsluhy.

Uvedené činnosti spoločnosť vykonáva od 1.2.2010 vlastnými pracovníkmi , ktorých
stav ku koncu sledovaného obdobia je 6 zamestnancov .
Vychádzajúc z uvedeného činnosť spoločnosti neovplyvňuje životné prostredie,
spoločnosť poskytuje nebytové priestory pre činnosť – zamestnanie cca 200 ľudí
v regióne – zamestnancom podnikov a spoločností , nájomcov nebytových priestorov.
Uvedené skutočnosti majú odozvu v nízkej úrovni tržieb a celkovej efektívnosti
hospodárenia spoločnosti.
Rozhodujúcimi rizikami ďalšieho pôsobenia spoločnosti sú: - ceny nájomného
a vyťaženosť kapacít .

b.) Po skončení účtovného obdobia nenastali nijaké udalosti osobitného významu.

c.) V období do konca účtovného obdobia neočakávame nijaké zásadné zmeny
vo vývoji spoločnosti.

d.) Spoločnosť t.č. nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

e.) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné
podiely materskej účtovnej jednotky.

f.) Spoločnosť nepredkladá nijaké nové návrhy na zásadné vyrovnanie strát
z minulých období , valné zhromaždenie schválilo dňa 16.6.2010 vykázanú
stratu za účtovné obdobie roku 2009 zaúčtovať na neuhradenú stratu
minulých období.

g.) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá.

h.) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie dostatočné
pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.

3.

Pre správu a riadenie spoločnosti :
a.) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti
nevydala kódex o riadení spoločnosti

b.) Spoločnosť je riadená

štatutárnym orgánom predstavenstvom

a ním

povereným správcom majetku, pričom všetky právne úkony scudzovania
nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami
spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu.
c.) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého
prístupu a cien ku všetkým zákazníkom – nájomcom požadujúcim
zrovnateľný druh a úroveň služieb.

d.) Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom
orgánov spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
e.) Valné

zhromaždenie

spoločnosti

s kompetenciami

vymedzenými

Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jeden
krát za rok a prerokúva všetky otázky spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia
spoločnosti predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa
zákona a Stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po
zrušení spoločnosti s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom
zhromaždení spoločnosti, svojou účasťou, dotazmi a stanoviskami
k prerokovávaným problémom, predkladaním návrhov a hlasovaním
o návrhoch uznesení.
V priebehu 1. polroku dňa 16.6.2010 sa uskutočnilo riadne valné
zhromaždenie s programom :
1.

Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov , voľba orgánov
valného zhromaždenia .

2.

Výročná správa za rok 2009 – schválenie .

3.

Ročná účtovná závierka a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za
rok 2009- schválenie a schválenie audítora na rok 2010.

4.

Voľba a odvolanie členov orgánov spoločnosti.

5.

Zmena stanov spoločnosti .

6.

Záver.
Na valnom zhromaždení sa zúčastnili celkom 2 akcionári, ktorý sa
podieľajú na základnom imaní spoločnosti 68,24 percentami .
Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti , ich zosúladenie
s aktuálnym znením Obchodného zákonníka.

f.) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom
období boli jeho členmi :
František Zvrškovec
Ing.Bohuslav Synak
Ing.Juliana Gémesiová .

Predstavenstvo nemá osobitné výbory .
V prvom polroku predstavenstvo prerokovalo výsledky hospodárenia za rok
2009, návrh podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2010 a v súvislosti
s tým, aj úlohy pre správu a prípravu riadneho valného zhromaždenia.

4. Ďalšie údaje o spoločnosti :

a.)

Základné imanie spoločnosti vo výške 1 812 056,59 € je tvorené
nasledovnou skladbou kmeňových akcií t.j.
- 106 993 akcií po 7,63 EUR ISIN CS0009005855
- 30 000 akcií po 33,19 EUR ISIN SK1120010402
ktoré neboli poskytnuté na nijaký regulovaný trh a ich podiel na celkovom
základnom imaní predstavuje 54,9 %.

b.) Všetky emitované akcie sú prevoditeľné bez obmedzení.

c.) Podľa stavu ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 16.6.2010
dosiahli kvalifikovanú účasť na časti základného imania spoločnosti krytej
akciami poskytnutými na regulovaný trh a na celkovom základnom imaní
akcionári :
SEAFLY a.s. Bratislava

17,3 %

62,74 %

KOIN Bratislava s.r.o. Bratislava

26,5 %

11,93 %

ICEBERG a.s. Praha

13,1 %

5,92 %

d.) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému
majiteľovi jej cenných papierov.

e.) Spoločnosť neemitovala zamestnanecké cenné papiere.

f.) Hlasovacie práva ani jednej skupiny nie sú obmedzené a riadia sa výškou
podielu nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na celkovej
menovitej hodnote akcií prítomných akcionárov.

g.) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov,
ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných
papierov, či obmedzeniam hlasovacích práv.

h.) Pre menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách
zakotvené postupy určené Obchodným zákonníkom.
Členovia štatutárneho orgánu – predstavenstva sú volení valným
zhromaždením spoločnosti zo zástupcov akcionárov a na návrh
predstavenstva a funkčné obdobie 5 rokov.
Stanovy spoločnosti a ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti
kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov.

i.) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a
právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do
pôsobnosti valného zhromaždenia.
Štatutárny orgán – predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a koná v jej
mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti pokiaľ
nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti
valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
Predstavenstvo nie je oprávnené rozhodovať o vydaní akcií , či ich spätnom
odkúpení.

j.) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť alebo
ktorých platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.

k.) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa
poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.
Spoločnosť má ku dňu 30.6.2010 šiestich zamestnancov.
•

§ 35, ods.2, písm.b
Priebežná účtovná závierka tvorí samostatnú prílohu polročnej správy.

POZNÁMKY
k 30.06.2010
A.

Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky :

VUNAR, a. s.
T. G. Masaryka 1
940 48 Nové Zámky

Dátum založenia :
01.05.1992
Dátum vzniku (zápisu do obchodného registra) : 01.05.1992

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

- sprostredkovanie obchodu,
- veľkoobchod s vlastnými výrobkami a iným tovarom, okrem tovarov vyhradených,
- vzdelávacie aktivity a poradenstvo, organizovanie školení a poradenská činnosť – v rozsahu
voľnej živnosti,
- prenájom strojov a zariadení – v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

c)

Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia – VUNAR a.s.
nemá žiadnych zamestnancov .

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky – riadna ročná, zostavená za predpokladu
nepretržitého trvania spoločnosti.
f) Účtovná závierka za predchádzajúci rok bola schválená dňa
spoločnosti.

16.06.2010 na riadnom VZ

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky
a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo
obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:
Predstavenstvo
František Zvrškovec
Slovanské nábrežie 42
80000 Bratislava
Ing. Bohuslav Synak
Vavilovova 5
80000 Bratislava
Ing. Juliana Gémesiová
Zdravotnícka 7
94001 Nové Zámky

Dozorná rada
Ing. Alica Dostálová
Panská 6
811 01 Bratislava
Oľga Puchoňová
Andrusovova 5
851 01 Bratislava
Ing.Martin Zvrškovec
Klenová 7
831 01 Bratislava

C. Informácie o konsolidovanom celku, ktorého je účtovná jednotka súčasťou
- nie je povinnosť konsolidácie
E. Údaje o účtovných zásadách a účtovných metódach :
a) Údaje o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať v svojej
činnosti:
- existencia majetku k prenájmu.

b) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
2/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou
3/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
4/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
5/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vl.činnosťou
6/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
7/ dlhodobý finančný majetok
8/ zásoby obstarané kúpou
9/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
10/ zásoby obstarané iným spôsobom
11/ zákazková výroba
12/ pohľadávky
13/ krátkodobý finančný majetok
14/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
15/ záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
16/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
17/ deriváty
18/ majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
19/ prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy
o kúpe prenajatej veci
20/ majetok obstaraný v privatizácii
21/ splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov

obstarávacia cena
vlastné náklady výroby
nemáme
obstarávacia cena
vlastné náklady výroby
nemáme
obstarávacia cena
obstarávacia cena
vlastné náklady výroby
nemáme
nemáme zákazkovú výrobu
nominálna hodnota
nominálna hodnota
nominálna hodnota
nominálna hodnota
zmluvné ceny
nemáme
nemáme
nemáme
nemáme
v zmysle zákona o dani
z príjmov 595/2003 Z.z.

c) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov
a odpisových metód pre účtovné odpisy :

-

Investičný majetok sa odpisuje rovnomerne, účtovné a daňové odpisy sa rovnajú
HIM
nad 1 700 € sa odpisuje podľa zaradenie do KP v jednotlivých odpisových
skupinách,
HIM
do 1 700 € je zaradený ako drobný hmotný inv. majetok, u ktorého sa účtuje
100 % odpis pri zaradení,
Hmotný majetok do 33,19 € za ks sa účtuje ako materiál priamo do spotreby na účet 501,
Nehmotný inv. majetok a software sa odpisuje podľa odpisových skupín,

d) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia : neboli
poskytnuté
F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy :
a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:
1/ Pohyb obstarávacích cien
Pol. súvahy
R 006
R 007
R 013
R 014
R 015
R 019
R 025

stav k 1.1.
58 082
27 120
113 463
2 038 602
2 112 093
301 668
185 222

prírastky
-

úbytky

presuny

-

-

stav 30.6.2010
58 082
27 120
113 463
2 038 602
2 112 093
301 668
185 222

2/ Prehľad o oprávkách a opravných položkách
Položka súvahy
R 005
R 006
R 014
R 015

stav k 1.1.

58 082
27 120
1 268 367
1 989 639

prírastky

úbytky

presuny

50 435
36 874

-

-

3/ Pohyb zostatkových cien
Položka súvahy
zostatková cena k 1.1.
R 006
R 007
R 013
R 014
R 015
R 019
R 025

0
0
113 463
2 038 602
2 112 093
301 668
185 222

stav k 30.6.2010
58 082
27 120
1 318 802
2 026 513

zostatková cena k 30.6.2010
0
0
113 463
2 038 602
2 112 093
301 668
185 222

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
majetku :
-

UNION a.s. Bratislava

c) Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktoré je zriadené záložné
právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
- nehnuteľný majetok je založený v prospech firmy:
• SEAFLY AKTIEBOLAG, Švédsko

d) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie
v členení podľa jednotlivých položiek súvahy :
Položka súvahy
047

Umiestnenie
1. Česká republika
2. Česká republika
3. Slovensko

Obch.meno a sídlo
SVaDST Praha - záujmové združenie
TST Servis Praha , a.s
SEAFLY ESTATE a.s. Bratislava

e) Opravné položky k pohľadávkam v členení podľa súvahových položiek za bežné účtovné
obdobie:
Položka súvahy
049 opravná

poč.stav
2 908

f) Hodnota pohľadávok :
- do lehoty splatnosti
- po lehote splatnosti

tvorba
-

zrušenie
-

k 30.6.2009
215 398
31 044
184 354

f) Významné zložky krátkodobého finančného majetku
k 30.6.2009
- pokladňa
86
- bežné účty
1 551

konečný stav
2 908

dôvod zúčtovania
odpis
nevymož.
pohľadávok

k 30.6.2010
129 422
27 311
102 111

k 30.6.2010
318
476

h) Odložená daňová pohľadávka – výška a opis jej vzniku
- možnosť umorenia daňovej straty

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy :
a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie :
Strata z roku 2009 bola zúčtovaná na základe rozhodnutia VZ na neuhradenú stratu minulých
rokov .
Zmeny vo vlastnom imaní :
- počiatočný stav
- strata roka
- učt.opr.
- konečný stav

b) Výška záväzkov : (€)
záväzky spolu
záväzky do lehoty splatnosti
záväzky po lehote splatnosti

387 746
-89 357
30 924
329 313

k 30.06.2009
171 067
41 160
129 907

k 30.6.2010
183 719
56 328
127 391

c) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti :
- so splatnosťou od 1 do 5 rokov je záväzok z pôžičky od spoločnosti SEAFLY
AKTIEBOLAG Švédsko 1 485 175 €
- ostatné záväzky sú krátkodobé do 1 roka splatnosti.
e)

hodnota záväzku krytého záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia s uvedením
formy zabezpečenia
- záväzok voči fy SEAFLY AKTIEBOLAG, Švédsko, je krytý záložným právom na
nehnuteľnosti.

H. Informácie o výnosoch
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa
jednotlivých
typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu
k 30.6.2008
k 30.6.2009
- nájomné nebytových priestorov a strojov
193 694
93 910
- predaj výrobkov zo skladových zásob
224
270
Všetky tržby boli realizované na Slovensku.

I. Informácie o nákladoch
a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby
k 30.6.2008
- opravy a údržba
11 463
- právna pomoc
1 029
- inzercia
829
- stočné
3 969
- služby pož. tech.
1 394
- ostatné náklady
45 779

J.

k 30.6.2009
1 923
980
597
4 575
1 394
17 276

Údaje na podsúvahových účtoch

- Významné položky prenajatého majetku, majetok prenajatý do úschovy, pohľadávky a záväzky
z opcií, odpísané pohľadávky a záväzky z lízingu.
- stroje od fy SOGELEASE /pr.fy TRANSAKTA/
999 568 €

K. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
a) opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe vyplývajúcich zo
súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo
zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia
a informácie o iných formách zabezpečenia a pod. osobitne sa uvádzajú informácie, či ide
o budúci možný záväzok voči spriazneným osobám nemáme.

L. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky
a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v
bežnom účtovnom období :

- štatutárne orgány
- dozorné orgány
- riadiace orgány

0
0
0

M. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb
a ) zoznam spriaznených osôb s uvedením ich obchodného mena alebo mena a priezviska a sídla
alebo trvalého pobytu.
SEAFLY, a.s. Bratislava
ZTS INMART, a.s. Martin
VUNAR PRODUCT a.s. Nové Zámky
b) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
a to:
1. Výkon správy majetku na základe mandátnej zmluvy ZTS INMART a.s. Martin.
2. Služby, nájomné – VUNAR PRODUCT a.s. Nové Zámky.
3. Zmluvy o pôžičke – prijatá pôžička od spoločnosti SEAFLY AKTIEBOLAG, Švédsko

O. Prehľad zmien vlastného imania
- počiatočný stav vlastného imania
- strata , zisk bežného roku
- konečný stav

k 30.6.2009
387 746
- 55 179
332 567

k 30.6.2009
329 313
- 133 852
195 461
k 30.6.2009

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

výška základného imania zapísané do obch. registra
základné imanie nezapísané do obchodného registra
vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
emisné ážio
rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapit. vkladov
ostatné kapitálové fondy
oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
fondy tvorené zo zisku
nerozdelený zisk minulých rokov
neuhradená strata minulých
účtovný zisk alebo účtovná strata
vyplatené dividendy

1 812 666
1 462
-1 426 381
-55 179
-

k 30.6.2010
1 812 057
610
2 072
- 1 484 816
- 133 852
-

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH - nepriama metóda
zostavený ku dňu 30.06.2010
Peňažné toky z prevádzkových činností :
Označ. Obsah 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.
Sum
A.7..
A.8.
A.9.
Sum.
A

Zisk + Strata –
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok
hospodárenia bežnej činnosti
Odpisy dlhodobého nehmot.a dlhodob. hmotného majetku
Zost.hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení
do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+ -)
Zmena stavu opravných položiek (+ - )
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia
účtovnej závierky
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku
dňu zostavenia účtovnej závierky
Výsledok z predaja dlhodobého majetku
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ovplyvňujúce
HV bežnej činnosti odpis pohľadávok a záväzkov
Vplyv zmien pracovného kapitálu na výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- +)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti
(+ -)
Zmena stavu zásob
(+ - )
Zmena stavu krátkodobého .finančného .majetku okrem
peňažných prostriedkov
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do finančných činností
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných čin.
Súčet A1 až A6
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú do investič. a finanč.činn.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
prevádzkovú činnosť
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
prevádzkovú činnosť
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti
(súčet A1 až A 9 )

Skutoč. bežné
účt.obdobie
- 133 852
+ 87 039

Skutoč.minulé
účt. obdobie
- 55 179
+64 185

+ 87 309

+50 382

0

0

+
-

53
3

-

320

+13 958
8

-

148

+ 14 380

- 23 595

+ 9 899
+ 4 216
+ 265

- 11 415
- 11 404
+
224

+

+

52

8

- 32 381

- 14 582

0

0

- 32 381

- 14 582

Peňažné toky z investičnej činnosti :
Označ. Obsah položky

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.18.
B.19.
B.20.
SUM
B

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov
a podielov v iných účtovných jednotkách
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov
v iných účtovných jednotkách
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jednotkou
inej účt.jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolid. celku
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou tretím osobám
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých
tretím osobám
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného
majetku používaného a odpisovaného nájomcom
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou
tých, ktoré sú začlenené do prevádzkových činností
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou začlenených do
finančných činností
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou začlenených do
finančných činností
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky ak sa týka
investičných činností
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B1 až B20)

Skutoč.bežné
účtovné
obdobie

Skutoč. minulé
účtovné
obdobie

+

50

+

148

+

50

+

148

Peňažné toky z finančnej činnosti:
Označ.
polož.
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.

Obsah položky

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1.až C1.8)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
Prijaté peňažné dary
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vl.akcií
a obchodných podielov
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jed.
C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloč.
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 poskytnutých bankou, s výnimkou úverov,
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti
C.2.4. Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku na
základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za komplexný prenájom
majetku, používaného a odpisovaného nájomcom
C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky
C.2.10 Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodo.
bých záväzkov z finančnej činnosti účtovnej jednotky
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 prev. činností
C.5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo obchodovanie, alebo súvisia s investičnou
činnosťou
C.6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na
obchodovanie, alebo súvisia s investičnou činnosťou
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)

Skutoč.bežné
účt. obdobie

Skutoč. minulé
účt. obdobie

0

0

0

-

13 958

0

-

13 958

Skutoč.bežné
Označ. Obsah položky
polož.
účt.obdobie
D.
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov –
súčet A+B+C
- 32 331
E.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
+ 33 125
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účt.obdobia pred zohľad. kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky
+
794
G.
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom
a peňaž.ekvivalentom vyčíslené ku dňu účt. závierky
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia
+
794

Skutoč. minulé
účt. obdobie
-

28 392

+ 30 029

+

1 637

+

1 637

