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Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. 

 

1. POPIS SPOLOČNOSTI 

Kúpele Nový Smokovec, a. s. (ďalej len „spoločnosť”) je  akciová spoločnosť, ktorá vznikla dňa 
13.09.1995. Dňa 01.10.1995 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde 
Prešov, oddiel Sa, vložka 232/P. Spoločnosť sídli  v Novom Smokovci 32, 062 01 Vysoké Tatry, 
Slovenská republika, identifikačné číslo :31714471.  

V roku 2014 bola uskutočnená zmena v  zápise do Obchodného registra a to rozšírenie predmetu 
činnosti o poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

Hlavným predmetom činnosti je: 

1. Poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti 

2. Vykonávanie ubytovacích, stravovacích a pohostinských činností 

Informácie o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 80,35 79,42 

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

82 78 

počet vedúcich zamestnancov 6 6 

 

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka : 

 

Akcionár 

 
Výška podielu na základnom imaní 

Podiel na 
hlasovacích právach 

v % 

Iný podiel na 
ostatných položkách 

VI ako na ZI v % absolútne v % 

LIKU, s.r.o. 864 259 54,63 54,63  

Ing. Roman Mitruk 521 909 32,99 32,99  

Ing. Marek Kelbel 89 384 5,65 5,65  

Mesto Vysoké Tatry 61 857 3,91 3,91  

Ostatní akcionári 44 613 2,82 2,82  

Spolu  1 582 022 100,00 100,00  

 
 
 
Spoločnosť nie je súčasťou žiadnej skupiny.  
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Členovia štatutárnych orgánov k 30. júnu 2016: 

Predstavenstvo (Konatelia) 

Predseda: Ing. Jozef Vilim 

Podpredseda:  

Člen: Ing. Zuzana Krišandová 

Člen: Ing. Juraj  Hudáč 

 

Dozorná rada 

Predseda: Peter Keruľ 

Podpredseda:  

Člen: František Friedrich 

Člen: Eva Kováčová 

 
 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, 
splynutia, rozdelenia, premeny  

 

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako priebežná účtovná 
závierka.  

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k  31. decembru 2015 bola schválená 
valným zhromaždením spoločnosti dňa  31.05.2016. 

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY 

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky k 30.06.2016 
a k 31.12.2015 sú nasledovné : 

a) Dlhodobý nehmotný majetok 

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu 
obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré 
zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady. 

Goodwill / záporny goodwil vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom spoločnosti na 
reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.  

Odpisovanie 

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného 
majetku. Predpokladaná  doba používania, metóda odpisovania a odpisová  sadzba sú  stanovené 
v odpisovom pláne spoločnosti. 
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V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná 
položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. 

b) Dlhodobý hmotný majetok 

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu 
obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním. 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú 
priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.  

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou a účtuje 
sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.  

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. 
Opravy a údržba sa účtujú do nákladov. 

Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho 
časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien 
spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v 
účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky. 

Odpisovanie 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného 
majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre 
jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku v odpisovom pláne spoločnosti.: 

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

c) Finančný majetok 

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch, cenné papiere 
určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby 
splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere. 

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

Cenné papiere určené na obchodovanie sú cenné papiere držané za účelom obchodovania na 
verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom, maximálne ročnom 
horizonte. Cenné papiere držané do doby splatnosti sú cenné papiere, ktoré majú stanovenú splatnosť 
a spoločnosť má úmysel a schopnosť držať ich do doby splatnosti. Cenné papiere a podiely 
realizovateľné sú cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cenným papierom určeným na obchodovanie, 
cenným papierom držaným do doby splatnosti ani majetkovou účasťou. 

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa jednotlivé zložky finančného majetku preceňujú nižšie 
uvedeným spôsobom: 

 cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere reálnou hodnotou, zmena 
reálnej hodnoty sa účtuje do nákladov alebo výnosov 
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 cenné papiere držané do splatnosti sa preceňujú o rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu 
a menovitou hodnotou. Tento rozdiel sa účtuje podľa vecnej a časovej súvislosti do nákladov alebo 
výnosov. 

 

Reálna hodnota predstavuje trhovú hodnotu, ktorá je vyhlásená na tuzemskej či zahraničnej burze, 
prípadne ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová hodnota nie 
je k dispozícii. 

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky 
nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako 
opravná položka. 

d) Zásoby 

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy  váženého aritmetického 
priemeru. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním 
(náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu 
zásob. 

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame 
materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.  

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí  opravná položka.  

 
e) Zákazková výroba  

Spoločnosť nemala v I. polroku 2016  zákazkovú výrobu ani nevznikla povinnosť takéhoto účtovania .  

f) Zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj  

Spoločnosť v I. polroku  roku 2016 nerealizovala zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj. 
 

g) Pohľadávky 

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa 
upravuje na ich realizovateľnú  hodnotu  opravnými  položkami . 

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá 
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. 

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

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

i) Záväzky  

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

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť 
dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa. 
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j) Rezervy  

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

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

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

l) Vlastné imanie 

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, 
zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.  

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri krajského súdu. 
Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, 
ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. 
Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené 
peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi a pod. 

Spoločnosť vytvára rezervný fond  v súlade s § 217 Obchodného zákonníka a v zmysle stanov 
spoločnosti vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia 20 
% výšky základného imania.   

m) Transakcie v cudzích menách 

Transakcie v cudzej mene sa do 31. decembra 2008 prepočítavali na slovenskú menu kurzom 
vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň uskutočnenia transakcie. Po 1. januári 2009 
(deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. 

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 
predané.   

n) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.  

o) Deriváty 

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako zabezpečovacie 
deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky: 

 zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík, 

 zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný 

 zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho 
vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať  zabezpečovanému 
riziku, prípadne celkové   zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 
25% zmien reálnych hodnôt   zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému  
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 riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to  na začiatku 
zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky 
alebo priebežnej účtovnej závierky. 

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie. 

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných 
krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov. 

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu.  Ak deriváty nie je možné 
preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhová cena na verejnom trhu, použije sa  kvalifikovaný odhad. Na 
určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy 
Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu,  verejne dostupné 
ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie 
informácií o precenení neúmerné jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, 
že došlo k znehodnoteniu derivátu. 

Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze 
alebo inom verejnom trhu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa účtuje zmena reálnej hodnoty 
doložená údajmi z verejného trhu do finančných nákladov / výnosov. Zmena reálnej hodnoty derivátov 
určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky účtuje do 
vlastného imania.  

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je 
zabezpečovaný  majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu 
a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím 
derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy 
najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ťarchu príslušného účtu 
nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt 
zabezpečeného majetku a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch. 

p) Finančný lízing 

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených  

 do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a  hodnotu prenajatého majetku 
aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného 
hradené vopred sa časovo rozlišujú. 

 po 1. januári  2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia 
predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný 
náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri 
zachovaní vecnej a časovej súvislosti.    

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej 
zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne 
počas doby trvania  zmluvy o prenájme.  

q) Daň z príjmu 

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného 
o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená 
daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)  sa vzťahujú na: 

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

 možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 
stratu od základu dane v budúcnosti, 
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 možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 
O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná. 
 
 
 
 
r) Dotácie / Investičné ponuky 

Spoločnosti bola dňa 09.04.2014 Rozhodnutím MH SR schválená žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok vo výške 779 212,90 €. O tomto nároku bolo účtované v roku 2014, reálne čerpanie týchto 
zdrojov bolo  v roku 2015 a v roku 2016. V I. polroku 2016 sa dočerpala dotácia z euro fondov vo výške 
244 tis. €. 
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DLHODOBÝ MAJETOK 

a) Dlhodobý nehmotný majetok 

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né práva 

Goodwill 
Ostatný 

DNM 
Obstará-

vaný DNM 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky na 
DNM 

Spolu 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 13 434   22 107 0  35 541 

Prírastky   
 

0 

 

  0 0  
 

0 

44 214 

 
Úbytky  

 

0 
  0 0  

 

0 

 
Presuny  

 

0 
  0 0  

 

0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 13 434   22 107 0  35 541 

Oprávky         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 13 434   21 648   35 082 

Prírastky   0   459   459 

Úbytky  0   0   0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 13 434   22 107   35 541 

Opravné položky         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky          

Úbytky         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0   459   459 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0   0   0 
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Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né práva 

Goodwill 
Ostatný 

DNM 
Obstará-

vaný DNM 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky na 
DNM 

Spolu 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 13 434   0 0  13 434 

Prírastky   
 

0 

 

  22 107 22 107  
 

44 214 

 
Úbytky  

 

0 
  0 22107  

 

22 107 

Presuny  
 

0 
  0 0  

 

0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 13 434   22 107 0  35 541 

Oprávky         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 13 434   0   13 434 

Prírastky   0   21 648   21 648 

Úbytky  0   0   0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 13 434   21 648   35 082 

Opravné položky         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky          

Úbytky         

 Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0   0   0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 0   459   459 

 

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

 Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

 

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať 
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b) Dlhodobý hmotný majetok 

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-
né veci 

a 
súbory 
hnuteľ-
ných 
vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 
porastov 

Základ-
né 

stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskyt
-nuté 

predda
v-ky na 

DHM 

Spolu 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

495 055 4 492 169 821 635   182 127 0  5 990 986 

Prírastky  0 46 998 2 457   0 1 950  51 405 

Úbytky 8 579 0 0   0 0   8 579 

Presuny 0 0 0   0 0  0 

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

486 476 4 539 167 824 092   182 127 1 950  6 033 812 

Oprávky          

Stav na začiatku 
účtovn. obdobia 

 1 821 274 397 693   158 907 0  2 377 874 

Prírastky   
 

147 945 

 

49 507 
  

 

21 309 

 

0 
 218 761 

Úbytky  0 0   0 
 

0 
 0 

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

 1 969 219 447 200   180 216 0  2 596 635 

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Prírastky           

Úbytky          

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

         

Zostatková hodnota          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

495 055 2 670 895 423 942   23 220 0  3 613 112 

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

486 476 2 569 948 376 892   1 911 1 950  3 437 177 
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Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-
né veci 

a 
súbory 
hnuteľ-
ných 
vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
trvalých 
porastov 

Základ-
né 

stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostat-ný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskyt
-nuté 
predd
av-ky 

na 
DHM 

Spolu 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

495 055 3 188 225 378 076   73 585 275996  4 410 937 

Prírastky  0 1 303 944 444 273   108 542 1580762  3 437 521 

 Úbytky 0 0 714   0 1856758   1 857 472 

Presuny 0 0 0   0 0  0 

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

495 055 4 492 169 821 635   182 127 0  5 990 986 

Oprávky          

Stav na začiatku 
účtovn. obdobia 

 1 597 065 338 822   68 459   2 004 346 

Prírastky   224 209 59 585   90 448   374 242 

Úbytky  0 714   0   714 

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

 1 821 274 397 693   158 907   2 377 874 

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Prírastky           

Úbytky          

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

         

Zostatková hodnota          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

495 055 1 591 160 39 254   5 126 275 996  2 406 591 

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

495 055 2 670 895 423 942   23 220 0  3 613 112 

 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 582 450,– € 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať 

 

 

Záložné právo je zriadené dvomi záložnými zmluvami na 2  úvery z OTP banky, súvisiace s realizáciou 
investícií v rámci Projektu 2014/2015. Zostatok úverov  k 30.06.2016 je 582 450,--  €. 
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Záložné právo bolo zriadené 27.08.2014 k nehnuteľnosti Hotel Palace, s. č. 32 na LV č. 483 v prospech 
OTP Banka Slovensko, a. s.  

Poistenie majetku 

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni QBE Insurance ( Europe ) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku.. 

Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie proti živelným nebezpečenstvám, krádeži a lúpeži, 

vandalizmu. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške  1 770 000,-- EUR.  

c) Dlhodobý finančný majetok 

Informácie o dlhodobom finančnom majetku 

Dlhodobý 
finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Podie-
lové CP 
a podie-
ly v DÚJ 

Podielov
é CP 

a podiely 
v spoloč

-nosti 
s podsta

t-ným 
vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP a 
podiely 

Pôžičky 
ÚJ 

v kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 
splatnost
i najviac 
jeden rok 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na DFM 

Spolu 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Prírastky           

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

         

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Prírastky           

Úbytky          

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

         

Zostatková 
hodnota 

         

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Stav na konci 
účtov.  obdobia 
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Dlhodobý 
finančný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Podie-
lové CP 
a podie-
ly v DÚJ 

Podielov
é CP 

a podiely 
v spoloč

-nosti 
s podsta

t-ným 
vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP a 
podiely 

Pôžičky 
ÚJ 

v kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 
splatnost
i najviac 
jeden rok 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na DFM 

Spolu 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Prírastky           

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

         

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Prírastky           

Úbytky          

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

         

Zostatková 
hodnota 

         

Stav na začiatku 
účtov. obdobia 

         

Stav na konci 
účtov.  obdobia 

         

 
 

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

 

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať 

 

 
Pokiaľ nie je finančný majetok ocenený reálnou hodnotou či metódou vlastného imania, uviesť dôvody 
a dopady iného použitého ocenenia. 
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Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej má 

ÚJ umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie 

Podiel ÚJ na ZI 
v % 

Podiel ÚJ na 
hlasovacích 
právach v % 

Hodnota 
vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia 
ÚJ, v ktorej má 
ÚJ umiestnený 

DFM 

Účtovná 
hodnota DFM 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely 

      

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

Dlhodobý finančný 
majetok spolu 

x x x x x 
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Informácie 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 

účtovného 
obdobia 

Do splatnosti viac ako 
päť rokov 

      

Do splatnosti od troch 
do piatich rokov 
vrátane 

      

Do splatnosti od 
jedného do troch 
rokov vrátane 

      

Do splatnosti do 
jedného roka vrátane 

      

Dlhové CP držané do 
splatnosti spolu 

x      

 

Informácie k 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 

Do splatnosti viac ako päť 
rokov 

     

Do splatnosti od troch do 
piatich rokov vrátane 

     

Do splatnosti od jedného 
do troch rokov vrátane 

     

Do splatnosti do jedného 
roka vrátane 

     

Dlhodobé pôžičky spolu 
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4. ZÁSOBY 

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízko obrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu 
prostredníctvom opravných položiek. Informácie o opravných položkách k zásobám: 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstatnenost

i 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 

Stav OP na 
konci 

účtovného 
obdobia 

Materiál      

Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej 
výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá      

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky na 
zásoby 

     

Zásoby spolu      

 

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj 

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota  

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné 
obdobie 

 

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku 
obstarávania 

 

 

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná 
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať 

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo 
s nimi nakladať 
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5. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA 

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až do 

konca bežného 
účtovného obdobia 

Výnosy zo zákazkovej výroby    

Náklady na zákazkovú výrobu    

Hrubý zisk / hrubá strata    

 

Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné obdobie 

 
Sumár od začiatku zákazkovej výroby 

až do konca bežného účtovného 
obdobia 

Vyfakturované nároky za vykonanú 
prácu na zákazkovej výrobe 

  

Úprava nárokov podľa stupňa 
dokončenia alebo metódou nulového 
zisku 

  

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby   

 

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 

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj 

   

Náklady na zákazkovú výstavbu 
nehnuteľnosti určenej na predaj 

   

Hrubý zisk / hrubá strata    

 

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 

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   
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6. POHĽADÁVKY 

 
Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam 

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

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 

Pohľadávky z obchodného 
styku 

2 245 0 0 0 2 245 

Pohľadávky voči dcérskej 
účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej 
jednotke 

     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 2 245 0 0 0 2 245 

 

 
Pohľadávky voči spriazneným osobám spoločnosť neeviduje. 
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Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku    

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky 0  0 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0  0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 304 097 0 304 097 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 3 0 3 

Iné pohľadávky 3 485 0 3 485 

Krátkodobé pohľadávky spolu 307 585 0 307 585 

 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby 
splatnosti 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 3 539 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka 

0 3 539 

Krátkodobé pohľadávky spolu 0 3 539 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

0 0 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
dlhšou ako päť rokov 

0 0 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 
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Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

Opis predmetu záložného práva 

Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo 
záložné právo 

x  

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je 
obmedzené právo s nimi nakladať 

x  

 

7. FINANČNÉ ÚČTY  

Informácie o krátkodobom finančnom majetku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Pokladnica, ceniny 7 736 13 131 

Bežné bankové účty 224 673 372 780 

Bankové účty termínované 0 0 

Peniaze na ceste - 8 828 - 3 078 

Spolu 223 581 382 833 

 

Krátkodobý finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

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 
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Informácie 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 

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

     

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom 
finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

Názov položky Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné 
právo 

 

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo 
s ním nakladať 

 

Informácie 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 hospodárenia 

bežného účtovného 
obdobia 

Vplyv ocenenia na 
vlastné imanie 

Majetkové CP na obchodovanie    

Dlhové CP na obchodovanie    

Emisné kvóty (komodity)    

Ostatné realizovateľné CP    

Krátkodobý finančný majetok spolu    
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8. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

   

Náklady budúcich období krátkodobé, 
z toho: 

18 902 36 088 

   

   

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

   

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 13 168 

 - časové rozlíšenie tržieb z ubytovania 0 13 168 

   

 
 

9. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU (SPOLOČNOSŤ JE 
PRENAJÍMATEĽOM) 

Informácie 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 

Istina       

Finančný výnos       

Spolu       
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10. VLASTNÉ IMANIE 

Základné imanie spoločnosti je zložené z  47 660 akcií v podobe zaknihovaných na doručiteľa a 
splatených, s nominálnou hodnotou 33,193919 jednej akcie. 

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk                                                                             46 707 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  4 671 

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 42 036 

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 46 707 

 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná strata  

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  

Iné  

Spolu  
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Informácie o zmenách vlastného imania 

Položka vlastného imania 

 
Bežné účtovné obdobie 

 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

Základné imanie 1 582 022    1 582 022 

Vlastné akcie a vlastné obchodné 
podiely 

     

Zmena základného imania      

Pohľadávky za upísané vlastné imanie      

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové fondy 168 396    168 396 

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný 
fond) z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 

     

Oceňovacie rozdiely z  precenenia 
majetku ( pozemkov ) 

246 992    246 992 

Zákonný rezervný fond 44 625 4 671   49 296 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy a ostatné fondy 158 865 42 036   200 901 

Nerozdelený zisk minulých rokov 0    0 

Neuhradená strata minulých rokov 0    0 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

46 706  261 282  -214 576 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky vlastného imania      

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby 
– podnikateľa 

     

VLASTNÉ  IMANIE 2 247 606 46 707 261 282  2 033 031 
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Položka vlastného imania 

 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

Základné imanie 1 582 022    1 582 022 

Vlastné akcie a vlastné obchodné 
podiely 

     

Zmena základného imania      

Pohľadávky za upísané vlastné imanie      

 Emisné ážio      

Ostatné kapitálové fondy 168 396    168 396 

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný 
fond) z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení 

246 992    246 992 

Zákonný rezervný fond 39 116 5 509   44 625 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy a ostatné fondy 109 281 49 584   158 865 

Nerozdelený zisk minulých rokov 0    0 

Neuhradená strata minulých rokov 0    0 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

55 094  8 388  46 706 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky vlastného imania      

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby 
– podnikateľa 

     

 

 

Valné zhromaždenie dňa 31.05.2016 rozhodlo rozdeliť zisk za rok 2015 podľa návrhu vedenia 
spoločnosti nasledovne: tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 10% podľa stanov a. s.,  
a zostatok preúčtovať na účet 427-001 ostatné fondy – investičný fond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÚPELE  NOVÝ SMOKOVEC, a. s.  
Poznámky k účtovnej závierke k 30. júnu 2016  

 

26 

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. 

11. REZERVY 

Informácie o rezervách 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

32 659 0 18 507  14 152 

 - zákonné 24 659 0 16 218  8 441 

 - ostatné 8 000 0 2 289  5 711 

      

      

      

Dlhodobé rezervy, z toho:      
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Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

28 742 26 742 22 742  32 659 

 - zákonné 22 742 24 659 22 742  24 659 

 - ostatné 6 000 2 000 0  8 000 

      

      

      

Dlhodobé rezervy, z toho:      

      

      

      

      

      

      

      

 

Rezervy sú vytvorené z dôvodu : zákonné rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky roku 2015 
a poistné k nim, Rezerva na odmenu pre audítora s predpokladaným rokom použitia 2016 a ostatné 
rezervy sú vytvorené na náklady spojené so súdnymi spormi s predpokladaným rokom použitia 2016. 
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12. ZÁVÄZKY  

Informácie o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

376 402 287 682 

Krátkodobé záväzky spolu 284 680 284 680 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov ( odl. daň + SF ) 

165 576 164 133 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu 165 576 164 133 

 

Záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa: 

Záväzok 
Zostatok v roku 2015 

(EUR) 
Popis zaistenia 

   

 

 
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 2 301 2 592 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 2 731 5 156 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0 

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0 

Tvorba sociálneho fondu spolu 2 731 5 156 

Čerpanie sociálneho fondu  688 5 447 

Konečný zostatok sociálneho fondu 4 344 2 301 
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13. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI 

Informácie o vydaných dlhopisoch 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

      

      

      

      

 
Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach 

Názov položky Mena Úrok p. a. v % 
Dátum 

splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie 

Dlhodobé bankové úvery 

Euro PROJEKT Euro 3,2 30.03.2024 484 395,– 514 696,-- 

Revolvingový úver Euro 3,2 31.12.2016 98 055,– 98 055,-- 

      

Krátkodobé bankové úvery 

OTP EURO PROMT Euro 3,2 30.03.2016 0,– 277 170,-- 

      

      

 

Úvery boli bankou poskytnuté za účelom financovania investičných potrieb na základe predkladania 
dodávateľských faktúr na financovanie projektu Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky hotela 
Palace a doplnkových služieb schváleného MH SR v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
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Názov položky Mena Úrok p. a. v % 
Dátum 

splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie 

Dlhodobé pôžičky 

 Euro 0,00 31.12.2016 96 000,– 96 600,-- 

      

      

Krátkodobé pôžičky 

      

      

      

Krátkodobé finančné výpomoci 

      

      

 

 
Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí: 

(EUR) Bankové úvery Kontokorentné účty Finančné výpomoci 

2015                                                                                                                                   

2016                       435 825,–                      96 600,-- 

2017                         60 600,--    

2018                         60 600,--    

2019  a ďalej                       332 896,--   
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14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV 

Informácie 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: 

 - 304 510 

odpočítateľné  - 304 510 

zdaniteľné  0 

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

 8 000 

odpočítateľné  8 000 

zdaniteľné  0 

Možnosť umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti 

 0 

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty   

Sadzba dane z príjmov (v %)  22,00 

Odložená daňová pohľadávka  0 

Uplatnená daňová pohľadávka  0 

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov  0 

Zaúčtovaná do vlastného imania  0 

Odložený daňový záväzok  65 232 

Zmena odloženého daňového záväzku  16 242 

Zaúčtovaná ako náklad  16 242 

Zaúčtovaná do vlastného imania  0 

 

Spoločnosť eviduje odložený daňový záväzok vo výške 65 232,00 EUR, ktorý vznikol rozdielom 
zostatkových cien HIM daňových a účtovných a tvorbou nedaňových rezerv. 
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15. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 

   

   

Výdavky budúcich období krátkodobé, 
z toho: 

0 0 

   

   

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:  842 943  843 429 

Dotácia z roku 2006 245 451 245 451 

Dotácia z roku 2014-2015 597 492 597 492 

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 486 

   

   

   

 

Dňa 09.04.2014 bolo MH SR vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v súlade s § 14 a nasl. Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v platnom znení s výškou NFP 779 212,90 Eur. Na základe tohto Rozhodnutia spoločnosť 
o tejto skutočnosti účtovala o výnosoch budúcich období ( 384- ...  ). V roku 2015 sa z dotácií do výnosov 
zúčtovalo 197 683,-- € podľa výšky daňových odpisov a podielu zdrojov z dotácií na obstarávacej cene 
dotknutého majetku. 
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16. DERIVÁTY 

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie 

Názov položky 
Účtovná hodnota 

Dohodnutá cena 
podkladového nástroja 

pohľadávky záväzky 

Deriváty určené na obchodovanie, 
z toho: 

   

    

    

    

Zabezpečovacie deriváty, z toho:    

    

    

    

 

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 

Deriváty určené na 
obchodovanie, z toho: 

    

     

     

     

Zabezpečovacie deriváty, 
z toho: 

    

     

     

     

 

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi 
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Zabezpečovaná položka 

Reálna hodnota 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Majetok vykázaný v súvahe   

Záväzok vykázaný v súvahe   

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových 
účtoch 

  

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne 
nezabezpečené 

  

Spolu   

 

17. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM) 

Informácie 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 

Istina       

Finančný náklad       

Spolu       

 

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2013. Spoločnosť 
nemá v prenájme formou finančného prenájmu žiadny majetok. 

18. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY  

Spoločnosť neposkytla nikomu žiadne záruky.  

Spoločnosť vedie tieto súdne spory : 

1. JUDr. František Komka o zriadenie vecného bremena. 

2. Jeseň života, n. o.  o platnosť zmluvy 

Spoločnosť vytvorila nedaňové rezervy v týchto sporoch vo výške predpokladaných nákladov spojených 
so súdnym sporom. 

Spoločnosť  prostredníctvom exekútorov vymáha 4  rizikové pohľadávky, ku ktorým vytvorila opravné 
položky. 

 
Informácie o podsúvahových položkách  
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Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Prenajatý majetok   

Majetok v nájme (operatívny prenájom)   

Majetok prenajatý do úschovy   

Pohľadávky z derivátov   

Záväzky z opcií derivátov   

Odpísané pohľadávky   

Pohľadávky z leasingu   

Záväzky z leasingu   

Iné položky : drobný majetok v OTE 295 054 353 234 

 

Informácie o podmienených záväzkoch : 

Druh podmieneného záväzku 

Bežné účtovné obdobie 
 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí   

Z poskytnutých záruk   

Zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov 

  

Zo zmluvy o podriadenom záväzku   

Z ručenia   

Iné podmienené záväzky   

 

Informácie o podmienenom majetku 

Druh podmieneného záväzku 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí   

Z poskytnutých záruk   

Zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov 

  

Zo zmluvy o podriadenom záväzku   

Z ručenia   

Iné podmienené záväzky   
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Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Práva zo servisných zmlúv   

Práva z poistných  zmlúv   

Práva z koncesionárskych  zmlúv   

Práva z licenčných  zmlúv   

Práva z investovania prostriedkov 
získaných oslobodením od dane z 
príjmov 

  

Práva z privatizácie   

Práva zo súdnych sporov   

Iné práva   

 

19. VÝNOSY A NÁKLADY 

Tržby 

Informácie o tržbách ( predchádzajúce obdobie je 1-6 / 2015 ). 

 

Oblasť odbytu 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb (predaj tovaru) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb (tržby za služby) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb (finančné výnosy) 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádza- 
júce účtovné 

obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádza- 
júce účtovné 

obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádza- 
júce účtovné 

obdobie 

Slovenská republika 111 191 102 414 1 008 794  828 895 14 31 

       

       

       

Spolu 111 191 102 414 1 008 794  828 895 14 31 
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Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

 

Názov položky 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie 

Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá      

Spolu      

Manká a škody x x x 6 0 

Reprezentačné x x x 2 405 2 691 

Dary x x x 0 55 

Iné x x x 0 0 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob vo 
výkaze ziskov a strát 

x x x 0 0 
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Aktivácia 

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti 
a mimoriadnej činnosti. ( predchádzajúce obdobie je 1-6 / 2015 ). 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii 
nákladov, z toho: 

  

   

   

Ostatné významné položky výnosov 
z hospodárskej činnosti, z toho: 

  

- náhrada od zodp. osôb 0 45 

 - dotácie ( do výnosov z r. 2006,2014 ) 1 495 600 

Finančné výnosy, z toho: 14 30 

Kurzové zisky, z toho: 0 0 

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka 

  

Ostatné významné položky finančných 
výnosov, z toho: 

0 3 

 - Výnosové úroky z bank. účtov 14 27 

    

   

Mimoriadne výnosy, z toho: 0 0 

- Náhrady od poisťovní 0 0 
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Informácie o čistom obrate ( predchádzajúce obdobie je 1-6 / 2015 ). 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 5 397 5 127 

Tržby z predaja služieb 1 008 794  828 895 

Tržby za tovar 111 191 102 414 

Výnosy zo zákazky 0 0 

Výnosy z nehnuteĺnosti na predaj 14 535 0 

Iné výnosy súvisiace s bežnou 
činnosťou 

6 051 875 

Čistý obrat celkom 1 145 968  937 311 
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Náklady  

Informácie o nákladoch ( predchádzajúce obdobie je 1-6 / 2015 ). 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Vybrané druhy nákladov na služby:   

Opravy a udržiavanie 58 624 30 429 

Reprezentačné 2 405 2 691 

Náklady na propagáciu 15 409 17 848 

Náklady na pranie 10 586 6 234 

Sprostredkovanie klientely 10 825 3 234 

Spoje 4 668 5 011 

Komunálny odpad 5 977 5 937 

   

   

   

Ostatné významné položky nákladov 
z hospodárskej činnosti, z toho: 

  

 -  spotreba materiálu 176 387 142 891 

 -  spotreba energií 67 385 77 550 

 -  osobné náklady 411 627 385 810 

   

Finančné náklady, z toho: 14 697 10 716 

Kurzové straty: 190 98 

Nákladové úroky : 11 527 8 275 

Ostatné významné položky finančných 
nákladov, z toho: 

2 980 2 343 

   

   

Mimoriadne náklady, z toho: 0 0 

-Škody živelná udalosť 0 0 
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Dane z príjmov 

Informácie 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 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 

 16 242 

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 

  

 
Informácie o daniach z príjmov  

 

 
Názov položky 

 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v % 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho: 

   65 973 x x 

Teoretická daň    X 14 514 22,00 

Daňovo neuznané náklady    - 39 234  - 9 062 22,00 

Výnosy nepodliehajúce dani    -43 - 9 22,00 

Umorenie daňovej straty    0 0 22,00 

Spolu    26 739  5 882 22,00 

Splatná daň z príjmov    x 3 002 22,00 

Splatná daň - licencia    x - 2 880 x 

Odložená daň z príjmov    x 16 242 22,00 

Celková daň z príjmov    x 16 364 22,00 
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Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov 
orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov 
orgánov 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie Časť 1 – Bežné účtovné obdobie 

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Peňažné príjmy 

 1 195     

 1 195     

Nepeňažné príjmy 

      

      

Peňažné preddavky 

      

      

Nepeňažné preddavky 

      

      

Poskytnuté úvery 

      

      

Poskytnuté záruky 

      

      

Iné 
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20. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH  

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný priamou  metódou a je uvedený v tabuľke nižšie. 

   

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda  (CASH FLOW STATEMENTS) 

Za obdobie od do: 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016   

Názov účtovnej jednotky: KÚPELE  NOVÝ SMOKOVEC, a. s.   

IČO: 31714471   

   

 

Ozn. Obsah položky 

Skutočnosť (v EUR) 

Vykazované 
obdobie 

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov (+/-) 

-199 893  

A.1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z 
bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet 
A.1.1. až A.1.13.)  (+/-) 

230 501  

A.1.1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

219 222  

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 (+) 

0  

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) 0  

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) -18 507  

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 0  

A.1.6. 
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a 
výnosov (+/-) 

29 868  

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) 0  

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) -11 527  

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) 14  

A.1.10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a 
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka   (-) 

0  

A.1.11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a 
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+) 

-190  

A.1.12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

5 956  

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 (+/-) 

5 665  
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A.2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely 
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií 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.) 

173 657  

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 83 725  

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 88 720  

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 1 212  

A.2.4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov (-/+) 

0  

  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + 
A1+A2) 

204 265  

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

0  

A.4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do finančných činností (-) 

0  

A.5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

0  

A.6. 
Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s 
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 

0  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.) 204 265  

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

-3 002  

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

0  

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

0  

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až 

A9) 
201 263  

Peňažné toky z investičnej činnosti 

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 0  

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -49 455  

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 (-) 

0  

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 0  

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 0  

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 (+) 

0  



KÚPELE  NOVÝ SMOKOVEC, a. s.  
Poznámky k účtovnej závierke k 30. júnu 2016  

 

45 

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. 

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

0  

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

0  

B.9. 

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

0  

B.10. 

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

0  

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

0  

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

0  

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 (-) 

0  

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 (+) 

0  

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

0  

B.16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   
činnosť (+) 

0  

B.17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 
na investičnú činnosť (-) 

0  

B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+) 0  

B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0  

B. 
Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. 

až B. 19.) 
-49 455  

Peňažné toky z finančnej činnosti 

C.1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 0  

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 0  

C.1.2. 
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 
alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou 

0  

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+) 0  

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 0  

C.1.5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 
akcií a vlastných obchodných podielov (-) 

0  

C.1.6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou 
jednotkou(-) 

0  

C.1.7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou (-) 

0  
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C.1.8. 
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-) 

0  

C.2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a 
krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti 

-308 080  

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 0  

C.2.2. 
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-
) 

0  

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 
(+) 

0  

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 (-) 

-307 480  

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 0  

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -600  

C.2.7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

0  

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 (+) 

0  

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 

0  

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

0  

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

0  

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 (-) 

0  

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 (+) 

0  

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

0  

C.8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (+) 

0  

C.9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
finančnú činnosť (-) 

-2 980  

C. 
Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až 

C. 9.) 
-311 060  

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

-159 252  

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

382 833  
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F. 

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

223 581  

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

0  

H. 

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

223 581  

 

 

21. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 

 
Po 30. júni 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností 
uvádzaných v tejto účtovnej závierke. 
 
 

 

 

Zostavené dňa:  
20.09.2016 

Podpis štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky: 

Osoba zodpovedná za 
účtovníctvo 
(meno, podpis): 

Osoba zodpovedná 
za účtovnú závierku 
(meno, podpis): 

 Ing. Jozef Vilim Ing. Bohuš Behul Ing. Bohuš Behul 
    

    

 

 

 








