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1. Informácie o účtovnej jednotke 

1.1. Obchodné meno účtovnej jednotky:  PROGRES - Pozemné stavby, a.s. 

Sídlo: Masarykova 16, 080 01 Prešov 
 Dátum založenia:  01.04.1992 
 Dátum vzniku:  01.04.1992 
 Zapísaná do Obchodného registra Okresného sudu Prešov oddiel Sa, vl. č. 45/P. 

1.2. Hlavné činnosti účtovnej jednotky 

– prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné 
služby spojené s prenájmom, 

– zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, 
– vykonávanie bytových a občianskych stavieb, 
– vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane vybavenosti sídliskových celkov/, 
– inžinierska činnosť v stavebníctve, 
– projektovanie stavieb – pozemné stavby, 
– geodetické a kartografické činnosti /okrem overovania/. 

1.3. Počet zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 
Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

3 4 

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

2 3 

Počet vedúcich zamestnancov 1 1 

1.4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky:  riadna 
  mimoriadna 

Dôvod zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky:    

1.5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.03.2013. 

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky 

2.1. Predstavenstvo akciovej spoločnosti 

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka 

Ing. Peter Šechný predseda od 01.04.1992 

Za spoločnosť je oprávnený konať predseda samostatne.   

2.2. Dozorná rada akciovej spoločnosti 

Funkcia Dátum vzniku Por. 
číslo 

 Meno a  priezvisko 
v predstavenstve funkcie 

1. Ing. Veronika Timkaničová predseda 31.03.2006 
2. Ing. arch. František Jesenko člen 30.11.2004 
3. Ing. Viliam Ivanecký člen 31.03.2006 
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3. Štruktúra spoločníkov a akcionárov účtovnej jednotky 

3.1. Akcionári akciovej spoločnosti 

Výška podielu na základnom imaní

Spoločník, akcionár 
absolútne v % 

Podiel na 
hlasovacích 

právach v % 

Iný podiel 
na ostatných 
položkách VI 
ako na ZI v % 

a b c d e 

Ing. Peter Šechný 2 314 ks   24,00   24,00  
Ing. Anna Hanesová 2 290 ks   23,75   23,75  
Ing. Viliam Ivanecký 1 998 ks   20,72     20,72  
Ďalší menšinoví akcionári 2 319 ks   24,06   24,06  
Vlastné akcie 720 ks     7,47       7,47)1  
Spolu: 9 641 ks 100,00 100,00  

)1 vlastné akcie, pokiaľ sú držané spoločnosťou, ktorá ich emitovala, nie sú oprávnené hlasovať na valnom zhromaždení 

4. Účtovná jednotka nemá podľa Zákona o účtovníctve povinnosť 
zostavovať za účtovné obdobie od 01.10.2012 do 30.09.2013 
konsolidovanú účtovnú závierku 

5. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

5.1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:  Áno  Nie 

5.2. Zmeny účtovných zásad a metód 

Účtovné metódy a zásady boli konzistentne aplikované. 

5.3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov 

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný v bežnom roku účtovná jednotka oceňovala: 
– obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný v bežnom roku účtovná jednotka oceňovala: 
– obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Dlhodobý finančný majetok nakupovaný v bežnom roku účtovná jednotka oceňovala: 
– obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty dlhodobého finančného majetku. 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými 
nákladmi pozostávajúcich z priamych nákladov vynaložených na výrobu alebo inú činnosť 
a nepriamych nákladov vzťahujúcich sa na výrobu alebo inú činnosť. 

Zásoby nakupované v bežnom roku účtovná jednotka oceňovala: 
– obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Účtovanie obstarania a úbytku zásob: 
Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka spôsobom A účtovania zásob. Náklady 
súvisiace s obstaraním zásob sa pri príjme na sklad rozpočítali s cenou obstarania na 
technickú jednotku obstaranej zásoby. Pri vyskladnení zásob účtovná jednotka použila 
metódu FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie 
úbytku zásob). Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky. 
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Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa 
vyjadruje opravnou položkou. 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a 
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, 
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a 
nevymožiteľné pohľadávky. 

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

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. 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. 

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a platnej sadzby dane z príjmov. 
Pri výpočte dane z príjmov sa postupuje podľa zákona o dani z príjmov.  
 

Odložená daň z prímov (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa 
vzťahuje na:  

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

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť 
odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, 

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

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná 
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu 
uskutočnenia účtovného prípadu.  
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa 
ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na 
výsledok hospodárenia.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným 
a výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa na menu euro už neprepočítavajú. Prijaté a 
poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách 
sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 

Výnosy – tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené 
o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal 
vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. 

Finančný prenájom  
Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných 
účtoch majetku. 
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5.4. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádza  
z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.  

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku vychádza z metód 
používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové 
odpisy dlhodobého hmotného majetku sa rovnajú. 

Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený 
do používania. 

5.5. Poskytované dotácie zo štátneho rozpočtu 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe 
splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa účtovnej jednotke dotácia poskytne.   
Dotácie na hospodársku činnosť sa najskôr účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov 
sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti s vynaloženými nákladmi na príslušný účel.   
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa 
najskôr účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej 
súvislosti so zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého majetku. 
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6. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy 

6.1. Dlhodobý nehmotný majetok 

Prehľad o pohybe a štruktúre dlhodobého nehmotného majetku za bežné 
a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.  

Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér

Oceniteľ-
né práva

Goodwill
Ostatný 
DNIM

Obsta-
rávaný 
DNM

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM

Spolu

a b c d e f g h i

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 446 4 446

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 4 446 0 0 0 0 0 4 446

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 446 4 446

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 4 446 0 0 0 0 0 4 446

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 0

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky

Zostatková hodnota 

Dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Bežné účtovné obdobie

Prvotné ocenenie

Oprávky
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Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér

Oceniteľ-
né práva

Goodwill
Ostatný 
DNIM

Obsta-
rávaný 
DNM

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM

Spolu

a b c d e f g h i

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 446 4 446

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 4 446 0 0 0 0 0 4 446

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 446 4 446

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 4 446 0 0 0 0 0 4 446

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 0

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky

Zostatková hodnota 

Dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Prvotné ocenenie

Oprávky
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6.2. Dlhodobý hmotný majetok  

Prehľad o pohybe a štruktúre dlhodobého hmotného majetku za bežné a bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách: 

Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí

Pesto-
vateľské 

celky  
trvalých 
porastov

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá

Ostatný 
DHM

Obsta-
rávaný 
DHM

Poskyt-
nuté pred-

davky 
na DHM

Spolu

a b c d e f g h i j

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 145 402 247 890 206 631 1 095 601 018

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 145 402 247 890 206 631 0 0 1 095 0 0 601 018

Stav na začiatk
u účtovného 
obdobia 141 466 205 334 346 800

Prírastky 6 194 174 6 368

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 147 660 205 508 0 0 0 0 0 353 168

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 0

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 145 402 106 424 1 297 0 0 1 095 0 0 254 218
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 145 402 100 230 1 123 0 0 1 095 0 0 247 850

Opravné položky

Zostatková hodnota 

Dlhodobý 
hmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Prvotné ocenenie

Oprávky

 
 



 
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE  Strana 9  

 

 

Doplňujúce informácie: 

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku: 

Poisťovňa Poistený majetok Poistná suma Platnosť zmluvy 

Allianz SP, a.s. nehnuteľnosti 1 377 547,63 EUR neurčitý čas 
Allianz SP, a.s. hnuteľné veci   33 193,92 EUR neurčitý čas 

K dlhodobému majetku nie sú zriadené žiadne záložné práva. 

Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí

Pesto-
vateľské 

celky  
trvalých 
porastov

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá

Ostatný 
DHM

Obsta-
rávaný 
DHM

Poskyt-
nuté pred-

davky 
na DHM

Spolu

a b c d e f g h i j

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 145 402 247 889 206 631 1 095 601 017

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 145 402 247 889 206 631 0 0 1 095 0 0 601 017

Stav na začiatk
u účtovného 
obdobia 129 079 204 960 334 039

Prírastky 12 387 374 12 761

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 141 466 205 334 0 0 0 0 0 346 800

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 0

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 145 402 118 810 1 671 0 0 1 095 0 0 266 978
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 145 402 106 423 1 297 0 0 1 095 0 0 254 217

Opravné položky

Zostatková hodnota 

Dlhodobý 
hmotný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Prvotné ocenenie

Oprávky
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Dlhodobý finančný majetok 

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za bežné a bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách: 

Podielo-
vé CP a 

podiely v 
DÚJ

Podielové 
CP a 

podiely v 
spoloč-
nosti s 

podstat-
ným 

vplyvom

Ostatné 
dlhodobé 

CP a 
podiely

Pôžičky 
ÚJ v 
kons. 
celku

Ostatný 
DFM

Pôžičky s 
dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok

Obstará-
vaný 
DFM

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na 
DFM

Spolu

a b c d e f g h i j

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 8 515 9 424 17 939

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 8 515 9 424 0 0 0 0 0 0 17 939

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 315 0 4 315

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 4 315 0 0 0 0 0 0 0 4 315

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 200 9 424 0 0 0 0 0 0 13 624
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 4 200 9 424 0 0 0 0 0 0 13 624

Opravné položky

Zostatková hodnota 

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Bežné účtovné obdobie

Prvotné ocenenie
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Podielo-
vé CP a 

podiely v 
DÚJ

Podielové 
CP a 

podiely v 
spoloč-
nosti s 

podstat-
ným 

vplyvom

Ostatné 
dlhodobé 

CP a 
podiely

Pôžičky 
ÚJ v 
kons. 
celku

Ostatný 
DFM

Pôžičky s 
dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok

Obstará-
vaný 
DFM

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na 
DFM

Spolu

a b c d e f g h i j

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 200 13 739 17 939

Prírastky 0

Úbytky 0

Presuny 4 315 -4 315 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 8 515 9 424 0 0 0 0 0 0 17 939

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 315 4 315

Prírastky 4 315 -4 315 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 4 315 0 0 0 0 0 0 0 4 315

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 4 200 9 424 0 0 0 0 0 0 13 624
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 4 200 9 424 0 0 0 0 0 0 13 624

Opravné položky

Zostatková hodnota 

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Prvotné ocenenie
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Prehľad o štruktúre dlhodobého finančného majetku je uvedený v nasledovnom prehľade: 

Podiel ÚJ 
na ZI v %

Podiel ÚJ na 
hlasovacích 

právach v %

Hodnota vlastného 
imania ÚJ, v 
ktorej má ÚJ 

umiestnený DFM

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM

Účtovná 
hodnota DFM

a b c d e g

PROGRES – PS, s.r.o.
Vajanského 10
080 01 Prešov 80% 80% 7 464 1 028 4 200

PROGRES –  
BERGAMIN, spol. s r.o.
Vajanského 10
080 01 Prešov 65% 65% -18 549 -24 0

Progres CAD Engineering, 
s.r.o.
Masarykova 16
080 01 Prešov 36% 36% -85 713 61 473 9 424

Dlhodobý finančný 
majetok spolu X X X X 13 624

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej má 

ÚJ umiestnený DFM

Bežné účtovné obdobie

Dcérske účtovné jednotky

 

 
6.3. Krátkodobý finančný majetok 

Finančné účty 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny 1 038 2 129

Bežné bankové účty 11 993 18 563

Bankové účty termínované 0 0
Peniaze na ceste 0 0

Spolu 13 031 20 692
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6.4. Pohľadávky 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom 
prehľade: 

Stav OP na 
začiatku 

účtovného 
obdobia

Tvorba OP
Zúčtovnaie OP z 
dôvodou zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovnaie OP z 
dôvodu vyradenia 

majetku z 
účtovníctva

Stav OP na 
konci 

účtovného 
obdobia

a b c d e g

Pohľadávky z 
obchodného styku 13 690 13 690
Pohľadávky voči 
dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 3 128 3 128

Ostatné pohľadávky v 
rámci kons. celku 0
Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom a 
združeniu 0
Iné pohľadávky 0

Pohľadávky spolu 16 818 0 0 0 16 818

Pohľadávky

Bežné účtovné obdobie

 

 
Veková štruktúra pohľadávok  je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Pohľadávky z obchodného styku 0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke 0

Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku 0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu 0
Iné pohľadávky 0

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0

Pohľadávky z obchodného styku 18 352 27 150 45 502
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke 3 128 3 128

Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku 0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu 0

Sociálne poistenie 0

Daňové pohľadávky a dotácie 0
Iné pohľadávky 5 5

Krátkodobé pohľadávky spolu 18 357 30 278 48 635

Pohľadávky
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:  

Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c

Pohľadávky po lehote splatnosti 30 278 29 780
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka 18 357 20 326

Krátkodobé pohľadávky spolu 48 635 50 106
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti 
dlhšou ako päť rokov

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0

 
Doplňujúce informácie: 

Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom. 
 

6.5. Časové rozlíšenie na strane aktív 

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

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: 3 182 1 910

Daň z nehnuteľností 1 582 612

Poistné 767 591

Poplatky za odpad 395 395
Ostatné 438 312

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0
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7. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy 

7.1. Vlastné imanie 

7.1.1. Popis základného imania 

Text Hodnota v EUR 

Základné imanie celkom 320 081 
Počet akcií     9 641 
Nominálna hodnota 1 akcie               33,20  
Druh kmeňové 
Forma na doručiteľa 
Podoba zaknihované 
Hodnota vlastných akcií   19 328 
Počet vlastných akcií        720 

7.1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka  

V bežnom roku bol rozdelený výsledok hospodárenia – účtovný zisk z minulého 
účtovného obdobia nasledovným spôsobom: 

Názov položky
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Účtovný zisk 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Prídel do sociálneho fondu

Prídel na zvýšenie základného imania

Úhrada straty minulých období

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné 

Spolu 0  

  Rozhodnutie o úhrade straty minulého roka: 

Názov položky
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Účtovná strata 35 907

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 35 907

Iné 

Spolu 35 907  
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7.1.3. Prehľad o pohybe vlastného imania  

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky Presuny
Stav na konci 

účtovného 
obdobia

a b c d e f

Základné imanie 320 081 320 081
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely -19 328 -19 328

Zmena základného imania 0
Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 0

Emisné ážio 0

Ostatné kapitálové fondy 0
Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 0
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 0
Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 0
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 0

Zákonný rezervný fond 70 70

Nedeliteľný fond 0
Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 31 627 31 627
Nerozdelený zisk minulých 
rokov 0
Neuhradená 
strata minulých rokov -48 511 -35 907 -84 418
Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia -35 907 11 354 35 907 -11 354

Vyplatené dividendy 0
Ostatné položky vlastného 
imania 0
Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby - 
podnikateľa 0

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie
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Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky Presuny
Stav na konci 

účtovného 
obdobia

a b c d e f

Základné imanie 320 081 320 081
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely -19 328 -19 328

Zmena základného imania 0
Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 0

Emisné ážio 0

Ostatné kapitálové fondy 0
Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 0
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 0
Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 0
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 0

Zákonný rezervný fond 70 70

Nedeliteľný fond 0
Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 63 543 -31 916 31 627
Nerozdelený zisk minulých 
rokov 0
Neuhradená 
strata minulých rokov -48 511 -48 511
Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia -31 916 35 907 31 916 -35 907

Vyplatené dividendy 0
Ostatné položky vlastného 
imania 0
Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby - 
podnikateľa 0

Položka vlastného imania

Bezprostredne predchádzajúce obdobie
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7.2. Rezervy 

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcich prehľadoch: 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia

Tvorba Použitie Zruženie
Stav na konci 

účtovného 
obdobia

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

0

Krátkodobé rezervy, z toho: 3 843 0 0 0 3 843

Rezerva na nevyčerpané 
dovolenky + soc. odvody 2 183 2 183

Rezerva na audit účt. závierky 1 660 1 660
0

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

 
 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia

Tvorba Použitie Zruženie
Stav na konci 

účtovného 
obdobia

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

0

Krátkodobé rezervy, z toho: 4 804 3 843 4 804 0 3 843

Rezerva na nevyčerpané 
dovolenky + soc. odvody 3 144 2 183 3 144 2 183

Rezerva na audit účt. závierky 1 660 1 660 1 660 1 660
0

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

7.3. Záväzky 

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je 
uvedená v nasledujúcom prehľade: 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c

Záväzky po lehote splatnosti 176
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 67 351 70 147

Krátkodobé záväzky spolu 67 527 70 147

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 1 381 1 633
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu 1 381 1 633
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7.4.  Odložený daňový záväzok 

  Výpočet odloženej dane je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho: 5 029 5 029

odpočítateľné

zdaniteľné 5 029 5 029
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: -4 000 -4 000

odpočítateľné -4 000 -4 000

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti -207 310 -207 310

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Sadzba dane z príjmov ( v %) 23 23

Odložená daňová pohľadávka 47 445 47 445

Uplatnená daňová pohľadávka 0 0

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok 237 237

Zmena odloženého daňového záväzku 0 -723

Zaúčtovaná ako náklad -723

Zaúčtovaná do vlastného imania

 

 

7.5. Sociálny fond 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené 
v nasledujúcom prehľade: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu 1 396 2 250

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 53 153

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu 53 153

Čerpanie sociálneho fondu 305 1 007

Konečný zostatok sociálneho fondu 1 144 1 396  
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7.6. Časové rozlíšenie na strane pasív 

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 1

Bankové poplatky 0 1

Ostatné 0 0

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 75 75

Vopred prijaté nájomné 75 75

 

8. Informácie o výnosoch 

8.1. Suma čistého obratu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Tržby za vlastné výrobky

Tržby z predaja služieb 101 217 111 374

Tržby za tovar

Výnosy zo zákazky

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Čistý obrat celkom 101 217 111 374  

 
8.2. Tržby za poskytnuté služby 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Tržby za stavebné práce 0 9 063

Tržby za geodetické, technické a mapové služby 341 95

Tržby za nájom 34 542 36 533

Tržby za správcovstvo 66 218 65 059

Tržby za prepravné motorovým vozidlom 96 222

Tržby za ostatné služby 20 402

Celkom 101 217 111 374  
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9. Informácie o nákladoch 

Názov položky
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Náklady na poskytnuté služby, z toho: 12 893 4 886

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1 660 0

Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1 660

Iné uisťovacie audítorské služby

Súvisiace audítorské služby

Daňové poradenstvo

Ostatné neaudítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskyt.služby, z toho: 11 233 4 886

Opravy a udržiavanie 1 865 3 666

Cestovné náklady 0 1

Nájomné za budovy 4 000 0

Telekomunikačné služby 706 916

Poštovné 62 60

Softvér 157 179

Ostatné služby 4 443 64

Náklady na dane a poplatky, z toho: 3 249 4 327

Daň z motorových vozidiel 213 403

Daň z nehnuteľností 1 781 2 406

Poplatky za odpad 1 130 1 447

Ostatné dane a poplatky 125 71

Ostat.významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 1 606 343

Poistenie 1 358 0

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 248 343

Finančné náklady, z toho:  311 2 512

Kurzové straty, z toho:  0 0

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt.závierka 0 0

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 311 2 512

Poistenie 0 2 120

Ostatné finančné náklady 311 392

 

10. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch 

Účet Popis Text Suma 

761 501 Ostatné pohľadávky Časť pohľadávky voči Gottlob Rommel GmbH 
presahujúca cenu, za ktorú bola postúpená (do 
výšky menovitej hodnoty). 

6.637,35 EUR

761 502 Ostatné pohľadávky Časť pohľadávky voči Gottlob Rommel GmbH 
presahujúca cenu, za ktorú bola postúpená (do 
výšky menovitej hodnoty). 

3.293,50 EUR
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11. Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 V bežnom a predchádzajúcom účtovnom období účtovná jednotka nemala žiadne položky 
podmieneného majetku a podmienených záväzkov. 
 

12. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených 
osôb 

PROGRES – BERGAMIN, spol. s r.o. (dcérska spoločnosť): 
– spoločnosti účtovná jednotka poskytla pôžičku úročenú v zmysle platných predpisov. 

Progres CAD Engineering, s.r.o. (pridružený podnik): 
– dodávateľ činností súvisiacich s tvorbou a správou digitálnej technickej mapy, 
– dodávateľ geodetických a kartografických prác, 
– spoločnosti účtovná jednotka poskytuje prenájom priestorov vrátane služieb s tým 

súvisiacich. 

PROGRES – PS, s.r.o. (dcérska spoločnosť) – v tomto účtovnom období spoločnosť 
nerealizovala žiadne vzájomné transakcie s účtovnou jednotkou.  

Ing. Peter Šechný (predseda predstavenstva): 
– účtovná jednotka vykonáva správu nehnuteľností predsedu predstavenstva a.s. 
 

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

a b c d

PROGRES – BERGAMIN, spol. s r.o., úroky z 
poskytnutej pôžičky (výnos) 08 0 6
PROGRES – BERGAMIN, spol. s r.o., 
administratívne služby (náklad) 03 77 0
Progres CAD Engineering, s.r.o., prenájom 
priestorov (výnos) 03 13 835 37 587

Progres CAD Engineering, s.r.o., nákup máp 01 147 379

Ing. Peter Šechný, prenájom priestorov (náklad) 03 4 000 4 000

Spriaznená osoba 
Kód druhu 

obchodu

Hodnotové vyjadrenie obchodu

 
Kód druhu obchodu: 
01 – kúpa 
02 – predaj 
03 – poskytnutie služby 
04 – obchodné zastúpenie 
05 – licencia 
06 – transfer 
07 – know-how 
08 – úver, pôžička 
09 – výpomoc 
10 – záruka 
11 – iný obchod 
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Aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 

Text 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Aktíva:   
Pohľadávky krátkodobé + dlhodobé celkom, z toho: 31 817 33 288
 pohľadávky z obchodného styku voči spriazneným osobám 8 301 8 301  
 ostatné pohľadávky voči spriazneným osobám 0   0
Pasíva:  
Záväzky krátkodobé + dlhodobé celkom, z toho: 68 908 71 780
 záväzky z obchodného styku voči spriazneným osobám 51 760 52 992

Transakcie so spriaznenými osobami prebiehali v bežných trhových cenách. 

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

Po 31. marci 2013 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné 
zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
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15.Prehľad peňažných tokov – cash flow  
Označe-

nie 
položky 

Obsah položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) -11 354 -36 629

A. 1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) 5 094 7 824

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 6 368 12 761

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 (+/-) 0 -961
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 0 3 128
A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -1 273 -7 093
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 (-) -1 -11

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

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

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

A. 1. 13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných 
tokov (+/-) 0 0

A. 2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel 
medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, 
ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia 
 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) -1 401 35 875

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 1 471 35 298
A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -2 872 577
A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) 0 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.) -7 661 7 070

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 1 5
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.) -7 660 7 075

A. 7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností alebo finančných činností (-/+) 0 0

A. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)    
A. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)    
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) -7 660 7 075
  Peňažné toky z investičnej činnosti    
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)    
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  -1 

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

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

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

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

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

B. 15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)    
B. 16. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)    
B. 17. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)    
B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)    
B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)    
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) -1 0
  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. 9.) 0 0

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

C. 2. 3. 
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s 
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)     

C. 2. 4. 

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

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)    
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)    

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

C. 2. 8. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej 
činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu 
peňažných tokov (+)    

C. 2. 9. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich 
z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 
prehľadu peňažných tokov (-)    

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

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

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

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

C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)    
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) -7 661 7 075

E.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného 
obdobia (+/-) 20 692 13 617

F.  

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 
pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-) 13 031 20 692

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

H.  

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
(+/-) 13 031 20 692

 


