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Obsah výročnej správy: 

1) Identifikačné údaje 
2) Povinné informácie 
3) Ďalšie informácie 
4) Povinné prílohy 

 
1) Identifikačné údaje – základné informácie 
 

Obchodné meno: HK VSR SR 20, s.r.o. 

IČO: 36 77 10 40 

DIČ: 20 22 37 21 76 

IČ DPH: SK2022372176 

Adresa sídla: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

Obchodný register: Obchodný register 0kresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro., Vložka číslo: 45729/B 

Konateľ spoločnosti: Ing. Vladimír Baluška  (celý rok 2016) 

 Ing. Roman Štamberský (do 9.9.2016) 

 Mgr. Róbert Pukalovič  (od 10.9.2016)  

Spoločníci :  Slovenský zväz ľadového hokeja,o.z. 

 
Štatutárnym orgánom spoločnosti HK VSR SR 20, s.r.o. sú konatelia spoločnosti. V mene 
spoločnosti konajú konatelia samostatne. Pre platnosť písomného právneho úkonu za 
spoločnosť sa vyžaduje podpis konateľa pripojený k obchodnému menu 
spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť zriadiť a  ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu.  

 
Identifikačné údaje – doplňujúce informácie 
 

Výsledok hospodárenia 2016 Zisk 25 661 eur 

Splatené základné imanie (účet 411) 6 639 eur 

Zákonný rezervný fond (účet 417a 421) 664 eur 

Priemerný počet zamestnancov 7 

Hlavná činnosť Činnosti športových klubov 

 
Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepný závod ani 
organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti. 
Spoločnosť HK VSR SR 20, s.r.o. bola založená subjektom Slovenský zväz ľadového hokeja, 
ktorý je jediný spoločník. Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. 
 

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :  
- poradenská činnosť v oblasti športu – ľadový hokej 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 
- technicko- organizačné zabezpečenie športových a spoločenských podujatí 
- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 
- inzertná, reklamná a propagačná činnosť 
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
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- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

 
ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY 
 
 

 
 
 
 
 

2) Povinné informácie 
 
a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.4.2007 spoločnosťou SZĽH, o.z. 
a zapísaná do Obchodného registra SR dňa 30.4.2017 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od 
svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti 
pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša rôzne zvýšené a upravené požiadavky pre stabilné 
fungovanie,  ktorým sa spoločnosť pravidelne prispôsobuje. 

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne 
známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie 
je stabilná. 

Číslo 

kola

Číslo 

zápasu

Dátum 

stretnutia

Čas 

stretnutia Domáci Hostia Stav stretnutia Meno a Priezvisko

3 271 Ut: 13.9.2016 18:00 HC Nové Zámky HK ORANGE 20 7:1 (1:0, 2:1, 4:0) Gól: MURÍN Matej

5 272 Ut: 20.9.2016 17:30 HC Košice s.r.o. HK ORANGE 20 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) Gól: 

6 273 Št: 22.9.2016 18:00 HK ORANGE 20 HK Nitra, s.r.o. 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Gól: 

7 274 Ut: 27.9.2016 17:30 HC ‘05 iClinic Banská Bystrica HK ORANGE 20 7:2 (2:0, 5:2, 0:0) Gól: PATAKY Oliver, ŽIAK Lukáš

8 275 Št: 29.9.2016 18:00 HK ORANGE 20 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 1:8 (1:1, 0:4, 0:3) Gól: VÁŇA Marián

9 276 Ut: 4.10.2016 18:00 HKM a.s. Zvolen HK ORANGE 20 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) Gól: JAŠKO Niki 

10 277 Št: 6.10.2016 18:00 HK ORANGE 20 HK Poprad, s.r.o. 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Gól: SÁDECKÝ Boris

11 278 Ut: 11.10.2016 18:00 HK ORANGE 20 HK DUKLA Trenčín, a.s. 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Gól: 

12 279 Št: 13.10.2016 18:00 HK ORANGE 20 MHC Martin 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Gól: 

13 280 Ut: 18.10.2016 18:00 HK DUKLA Trenčín, a.s. HK ORANGE 20 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) Gól: HECL Marek,LIŠKA Adam

14 281 Št: 20.10.2016 18:00 HK ORANGE 20 MsHK Žilina 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Gól: 

15 282 Ut: 25.10.2016 17:00 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. HK ORANGE 20 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Gól: HECL Marek,TRŠKA Dominik,HECL Marek

16 283 Št: 27.10.2016 18:00 HK ORANGE 20 HC Nové Zámky 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) Gól: KOŠECKÝ Oliver,SLOBODA Marek

17 284 Ut: 8.11.2016 18:00 MsHK Žilina HK ORANGE 20 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Gól: 

18 285 Št: 10.11.2016 18:00 HK ORANGE 20 HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Gól: HECL Marek

20 286 Ut: 15.11.2016 18:00 HK Nitra, s.r.o. HK ORANGE 20 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Gól: 

22 287 Ut: 22.11.2016 17:00 HK Poprad, s.r.o. HK ORANGE 20 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Gól: OŠKO Patrik, PATAKY Oliver

23 288 Št: 24.11.2016 18:00 HK ORANGE 20 HC Košice s.r.o. 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) Gól: MURÍN Matej, SLOBODA Marek,

24 289 Ut: 29.11.2016 18:00 MHC Martin HK ORANGE 20 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Gól: 

25 290 Št: 1.12.2016 18:00 HK ORANGE 20 HKM a.s. Zvolen 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Gól: SLOBODA Marek,SÁDECKÝ Boris
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Spoločnosť zamestnávala v roku 2016 priemerne 7 pracovníkov, pričom v medzisezónnom 
období tento stav zamestnancov výrazne nižší a v sezónnom období naopak bol vyšší. 
Spoločnosť nezamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím. 
 
 
 

SÚVAHA 

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch 

 

STRANA AKTÍV SÚVAHY 

(netto aktíva v celých eurách) 

ROK 2016 ROK 2015 

MAJETOK SPOLU 33 984 4 057 

A. Neobežný majetok   

A.1 Dlhodobý nehmotný majetok   

A.II Dlhodobý hmotný majetok   

A.III Dlhodobý finančný majetok   

B. Obežný majetok 33 589 3 613 

B.I Zásoby  62 

B.II Dlhodobé pohľadávky   

B.III Krátkodobé pohľadávky 25104 1902 

B.IV Krátkodobý finančný majetok   

B. V Finančné účty 8485 1649 

C. Časové rozlíšenie 395 444 

 

STRANA PASÍV SÚVAHY 

(údaje v celých eurách) 

ROK 2016 ROK 2015 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 33 984 4 057 

A. Vlastné imanie -34 934 -60 595 

A.1 Základné imanie 6 639 6 639 

A.II Emisné ážio   

A.III Ostatné kapitálové fondy   

A.IV Zákonné rezervné fondy 664 664 

A.V Ostatné fondy zo zisku   

A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia   

A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov -67 898 -19 585 
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A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení 25 661 -48 313 

B. Záväzky 68 918 64 652 

B.I Dlhodobé záväzky 1 566 1 358 

B.II Dlhodobé rezervy   

B.III Dlhodobé bankové úvery   

B. IV Krátkodobé záväzky 67 352 63 294 

B.V Krátkodobé rezervy   

B.VI Bežné bankové úvery   

B.VII Krátkodobé finančné výpomoci   

C. Časové rozlíšenie   

 
 
Komentár k súvahe - aktíva: 

Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok.  

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti. 

Stav zásob je nulový, nedošlo k zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomalyobrátkových zásob bez 
pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.   

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, vzrástol ich celkový objem. Spoločnosť 
nemá pohľadávky po lehote splatnosti, preto k nim netvorila opravné položky. 

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – predplatné 
odbornej literatúry. 

Komentár k súvahe - pasíva: 

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 639 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. 
Vlastné imanie spoločnosti je v sume – 34 934 eur, a celkové záväzky so splatnosťou do 1 roka 
sú v sume 68 918 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne s vlastnými zdrojmi. 
Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v zákonom stanovenej výške. Na zlepšenie 
vzniknutej situácie boli prijaté opatrenia v znížení nákladovej oblasti. Oblasť výnosov je 
nastavená pre kalendárny rok 2017 tak, aby prichádzalo ku kladnému vysporiadaniu výsledku 
hospodárenia minulých rokov. 

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery. 

Časové rozlíšenie pasív neeviduje.  
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia 

 

(údaje v celých eurách) ROK 2016 ROK 2015 

ČISTÝ OBRAT 209 994 164 920 

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 213 933 164 920 

I. Tržby z predaja tovaru   

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov   

III. Tržby z predaja služieb 209 994 164 920 

IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby   

V. Aktivácia   

VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob   

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 939  

Náklady na hospodársku činnosť spolu 186 497 211 962 

A. Náklady na obstaranie predaného tovaru   

B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky 3 716 1 915 

C. Opravné položky k zásobám   

D. Služby 121 457 134 320 

E. Osobné náklady 60 868 75 297 

F. Dane a poplatky  100 

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku   

H. Zostatková cena predaného majetku a zásob   

I. Opravné položky k pohľadávkam   

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 456 330 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 436 -47 042 

Výnosy z finančnej činnosti 0 1 

Náklady na finančnú činnosť 287 312 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -287 -311 

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením  27 149 -47 353 

Daň z príjmov splatná 1 488 960 

Daň z príjmov odložená   

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 25 661 -48 313 
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Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka): 

a) Informácie o výnosoch a nákladoch 

Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok 
hospodárenia v sume 27 436 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti 
spoločnosť dosiahla stratu spôsobená finančnými činnosťami vo výške 287 eur. 

Spoločnosť eliminovala náklady, čo sa prejavilo najmä v poklese nákladov na služby a ostatné 
náklady na hospodársku činnosť. 
 
 
b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia.  
Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti do zostavenia účtovnej 
závierky. 
 
c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky. 
Cieľom spoločnosti je udržať športové výkony jednotlivých zamestnancov a napomáhať 
napredovaniu v zlepšení športových výsledkov. 
 
d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne. 
 
e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne. 
 
f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty. 
Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 25 661 eur. Rezervný fond 
je už vytvorený v maximálnej výške v zmysle zakladajúcej listiny spoločnosti.  
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016 : 
Zisk bude použitý na pokrytie neuhradenej straty minulých rokov.  
 
g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne. 
 
h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí. 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona 
o účtovníctve) – bez náplne. 
 
j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve) 
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné 
rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení 
neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a 
metódach riadenia rizík. 
 
k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve). 
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Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá 
povinnosť  vo výročnej správe uvádzať  štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona 
o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.  
 
l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve). 
Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona 
o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, 
obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania). 
 

3) Ďalšie informácie 
 

Cieľom firemnej sociálnej politiky je podporiť športový a spoločenský rozvoj športovcov vo 
veku do 20 rokov. Ďalšou formou napredovania je ich vzdelávanie nie len po športovej stránke 
ale aj jazykovej.  

Spoločnosť svojou centralizovanou prípravou a účasťou na zápasoch celoslovensky  podporuje 
aktivity v oblasti športu. 

Spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a aj záväzky voči sociálnej a zdravotnej 
poisťovni.  

 
 

4) Povinné prílohy 
Prílohou tejto výročnej správy sú: 

a) Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky) 
b) Prehľad o nákladoch a výnosoch z vykonávaných činnosti a projektov HK VSR SR 20, s.r.o  

s rozčlenením podľa jednotlivých  nákladových a výnosových druhov. 
c) Prehľad FO a PO, ktorým HK VSR SR 20, s.r.o  poskytol finančné prostriedky  zo svojho 

rozpočtu, prevyšujúce v súčte sumu 5 000,- EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 
poskytnuté 
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Základné informácie o účtovnej jednotke 

 

Názov a sídlo účtovnej jednotky:  

Obchodné meno UJ:   HK VSR SR 20, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo spoločnosti:     Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava  

Dátum založenia :     30.04.2007 

Identifikačné číslo:   36 771 040 

Právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným       

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.04.2007 spoločnosťou SZĽH, o.z., 

spoločnosť so sídlom Junácka 6, 832 80  Bratislava v súlade so zákonom č. 513/91 Zb. 

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 

- poradenská činnosť v oblasti športu – ľadový hokej 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 

- technicko - organizačné zabezpečenie športových a spoločenských podujatí 

- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 

- inzertná, reklamná a propagačná činnosť 

- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

 Konatelia spoločnosti: Mgr. Róbert Pukalovič, Halášova 36, 831 03 Bratislava 
                                         Ing. Vladimír Baluška, Planét 12, 821 02 Bratislava        
        
 
Podnik - nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku pretože nemá majetkové účasti v žiadnej inej spoločnosti. 
 
UJ zostavuje riadnu účtovnú závierku k 31.12.2016 s predpokladom nepretržitého pokračovania 
 jeho činností .  
 

Spoločnosť schválila za  r. 2015 účtovnú závierku Rozhodnutím jediného spoločníka -2.6.2016, ako neuhradená 

strata minulých období. 
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1.  Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

18 18 

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

0 0 

počet vedúcich zamestnancov 1 1 

 
2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0      0 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0      0 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0      0 
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Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0      0 

Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0      0 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0      0 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0      0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0      0 

 
 

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

Dlhodobý nehmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  
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4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  

Tabuľka č. 1 
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Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-
né veci 

a  
súbory 
hnuteľ-

ných 
vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  0      0 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  0      0 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota  
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Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  0      0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  0      0 

 
Tabuľka č. 2 
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Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                              

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-
né veci 

a  
súbory 
hnuteľ-

ných 
vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  0      0 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  0      0 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota  
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Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
 
5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku  

Dlhodobý hmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 
 

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začia
tku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          
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Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začia
tku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav           
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na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Dlhodobý finančný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 
 
8. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota  vlast
ného 

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 f 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

      

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x  
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9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti  

Dlhové CP 
 držané do splatnosti 

Druh 
CP 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
dlhového CP z 

účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 
účtov-
ného 

obdobia 
a b c d e f g 

Do splatnosti viac ako päť 
rokov 

      

Do splatnosti  viac ako tri 
roky a najviac päť rokov 
vrátane 

      

Do splatnosti viac ako jeden 
rok a najviac tri roky vrátane 

      

Do splatnosti do jedného 
roka vrátane 

      

Dlhové CP držané do 
splatnosti spolu 

x      

 

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Dlhodobé pôžičky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
pôžičky 

z účtovníctva v 
účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Do splatnosti viac ako päť rokov      

Do splatnosti viac ako tri roky 
a najviac päť rokov vrátane  

     

Do splatnosti viac ako jeden rok 
a najviac tri roky vrátane 

     

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 

     

Dlhodobé pôžičky spolu      

 

11. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 

Tabuľka č. 1 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál      

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky      
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Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby 

     

Zásoby spolu      

 
Tabuľka č. 2 

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota 

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie  

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania  

 

12. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo  

Zásoby 
Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  

 
13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 

určenej na predaj 

Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Za bežné 
účtovné 
obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až 

do konca bežného 
účtovného obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výroby    

Náklady na zákazkovú výrobu    

Hrubý zisk / hrubá strata    

 
Tabuľka č. 2 

Hodnota zákazkovej výroby 
 

Za bežné účtovné 
obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až do 

konca bežného účtovného 
obdobia 

a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výrobe 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia 
alebo metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov    

Suma zadržanej platby   

 
Tabuľka č. 3 
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Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca 
bežného účtovného 

obdobia 
a b c d 

Výnosy zo zákazkovej 
výstavby nehnuteľnosti určenej 
na predaj  

   

Náklady na zákazkovú 
výstavbu nehnuteľnosti určenej 
na predaj 

   

Hrubý zisk / hrubá strata    

 
Tabuľka č. 4 

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti 
určenej na predaj 

Za bežné účtovné 
obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca 
bežného účtovného 

obdobia 
a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na 
predaj 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby   

 
14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie 
 OP z dôvodu 

zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie  
OP z dôvodu 

vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky 
z obchodného styku  

0  0  0 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 0  0  0 
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15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky V lehote splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku    

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu    

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 25 104  25 104 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 25 104  25 104 

 
 
16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 

inou formou zabezpečenia   

Opis predmetu záložného práva 

Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu 
záložného práva 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x  

 
 

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku  

Tabuľka č. 1  
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Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 956 348 

Bežné účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky 

7529 1301 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované 

  

Peniaze na ceste   

Spolu 8485 1649 

 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav 
 na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Presuny 
 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Majetkové CP na obchodovanie      

Dlhové CP na obchodovanie      

Emisné kvóty      

Dlhové CP so splatnosťou do  
jedného roka držané 
do splatnosti 

     

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

     

 
18. Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 

majetku 

Krátkodobý finančný majetok 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie 
OP z dôvodu 

zániku 
opodstatne-

nosti 
 

Zúčtovanie 
OP z dôvodu 

vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 
 

Stav  OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 
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19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 

záložné právo  

Názov položky 
Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  

 
 

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ 

zníženie hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok hospodá-

renia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv  
ocenenia 

na vlastné imanie 

a b c d 

Majetkové CP na obchodovanie    

Dlhové CP na obchodovanie    

Emisné kvóty (komodity)    

Ostatné realizovateľné CP    

Krátkodobý finančný majetok spolu    

 
21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako 
päť 

rokov 

do 
jedného 

roka 
vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac 
ako päť 
rokov 

a b c d e f g 

Istina             

Finančný výnos             

Spolu             

 
22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 

o vysporiadaní účtovnej straty  

Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 
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Účtovný zisk   

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu  

 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata 48 313 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi, členmi  

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov 48 313  

Iné   

Spolu  48 313  

 
23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 

Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           



37 
 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

         

zákonne         

           

      

      

      

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

         

zákonne           

           

      

      

      

 
24. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

    

Krátkodobé záväzky spolu  48920 63295 
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

48920 63295 

Záväzky po lehote splatnosti     

 
25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 

odloženom daňovom záväzku 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

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

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)     

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok     

Zmena odloženého daňového záväzku    

Zaúčtovaná ako náklad     

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

 
26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 1358 2159 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  208  249 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu  208  249 
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Čerpanie sociálneho fondu   0  1050 

Konečný zostatok sociálneho fondu  1566  1358 

 
27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

            

            

            

            

 
28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných 

výpomociach 

Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostred-
ne predchá-

dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

             

             

             

Krátkodobé bankové úvery 

             

             

       

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 
predchádzajú-

ce účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 
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Krátkodobé pôžičky 

             

             

       

Krátkodobé finančné výpomoci 

       

       

 
29. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 

obdobie  

Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

podkladového 
nástroja pohľadávky záväzku 

a b c d 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

    

    

    

    

Zabezpečovacie deriváty, z toho:    

    

    

    

    

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Zmena reálnej hodnoty  
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

a b c d e 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     
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Zabezpečovacie deriváty, z toho:      

     

     

     

 
30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi 

Zabezpečovaná položka 

Reálna hodnota 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

Majetok vykázaný v súvahe     

Záväzok vykázaný v súvahe     

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch     

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené     

Spolu     

 
 

 

 

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 

Istina             

Finančný náklad             

Spolu             

 
32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 
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Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných  

zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

          

Výrobky           

Zvieratá           

Spolu           

Manká a škody x x x     

Reprezentačné x x x     

Dary x x x     

Iné x x x     

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x     

 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky     

Tržby z predaja služieb  209994  164920 

Tržby za tovar     

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou  3939   

Čistý obrat celkom 213933 164920 

 
34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:     

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky     
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iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 
35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku 
ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená 
daňová  pohľadávka neúčtovala 

    

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol  
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v 
bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach 

    

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

    

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

    

 
36. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

27149 x x -47353 x x 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady 157   3657   

Výnosy nepodliehajúce dani 0   1   

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane       
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Iné       

Spolu 27306   -43697   

Splatná daň z príjmov x 1488 22% x   

Odložená daň z príjmov x   x   

Celková daň z príjmov  x 3408  x   

 
Vysvetlivky k poznámkam: 
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky. 

3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky  

č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 

4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za 

vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne 

vypĺňanými údajmi. 

5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 

6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29  sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich  uvádzajú podľa potrieb 

účtovnej jednotky.  

 
Použité  skratky: 
CP  - cenný papier 
č. - číslo 
DFM – dlhodobý finančný majetok 
DHM – dlhodobý hmotný majetok 
DIČ – daňové identifikačné číslo 
DNM – dlhodobý nehmotný majetok 
DÚJ – dcérska účtovná jednotka 
IČO – identifikačné číslo organizácie 
kons. – konsolidovaný 
MÚJ – materská účtovná jednotka 
OP – opravná položka 
p. a. – per annum 
PSČ – poštové smerovacie číslo 
ÚJ – účtovná jednotka 
VI – vlastné imanie 
ZI – základné imanie 
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 HK VSR SR 20 - činnosť

Výnosy : 

marketingové práva 194 285,00 €                                                                                   

reklamné služby 15 709,00 €                                                                                      

ostatný výnos z hospodárskej činnosti 3 939,00 €                                                                                        

SPOLU : 213 933,00 €                                                                                   

Náklady:

ubytovanie 27 547,00 €                                                                                     

strava 22 406,00 €                                                                                     

prenájom ľadovej plochy 3 000,00 €                                                                                       

zdravotná služba a zabezpečenie zápasov 6 115,00 €                                                                                       

materiálno-technické zabezpečenie 13 280,00 €                                                                                     

spotreba materiálu, energie 3 716,00 €                                                                                       

cestovné a dopravné služby 7 494,00 €                                                                                       

mzdy 45 589,00 €                                                                                     

odvody 15 279,00 €                                                                                     

ostatné réžijné služby a poplatky 30 432,00 €                                                                                     

transferkarty a poplatky 2 499,00 €                                                                                        

nájomné priestorov 9 140,00 €                                                                                        

finančné náklady 287,00 €                                                                                           

daňové a správne poplatky 1 488,00 €                                                                                        

SPOLU : 188 272,00 €                                                                                   

Výsledok hospodárenia 25 661,00 €                                                                                      

Príloha b) Prehľad o nákladoch a výnosoch z vykonávaných činnosti a projektov HK VSR SR 20 s rozčlenením 

podľa jednotlivých  nákladových a výnosových druhov.
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Partner IČO Adresa Mesto Štát Účel platby

ABC CENTRUM, spol. s.r.o. 34138617 Hlboká 98/7163 Piešťany Slovensko Ubytovacie a stravovacie služby

Ernest Bokroš, s.r.o. 45544395 Pod Brezinou 6352/98 Trenčín Slovensko Trénerske služby

ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 36274232 Hlboká 92 Piešťany Slovensko

Zabezpečenie a organizácia 

zápasov, ľadová plocha

TEHELNÉ POLE 36361666 Trnavská cesta 27/A Bratislava Slovensko

Prenájom priestorov, servisné 

poplatky, energie 

Ulehla Roman 32104103 Veternicova 31 Bratislava Slovensko Manažérske služby

Príloha c) Prehľad FO a PO, ktorým HK VSR SR 20, s.r.o  poskytol finančné prostriedky  zo svojho rozpočtu, prevyšujúce v súčte 

sumu 5 000,- EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky poskytnuté


