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Akcionári: 

Mesto Liptovský 
Mikuláš, IČO: 
00315524 

1 526924 100,0 100,0 

r.2006: 
r.2007: 
r.2008 
r.2009: 

Počet zaknihovaných akcií: 46 v menovitej hodnote za jednu akciu 33 194 € 
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53110 
318662 
28215 
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Predstavenstvo v zmysle Stanov akciovej spoločnosti má najmenej troch a najviac šiestich 
členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti na dobu dvoch rokov. 
Dozorná rada má 3 členov, ktorí sú volení v zmysle čl. XII. ods. 5) Stanov, taktiež na dobu 
dvoch rokov. 

c. HODNOTENIE HOSPODÁRENIA V ROKU 2012 

Spolocnost' v roku 2012 dosiahla objem výnosov 1012676,69 € a pri 
nákladoch vo výške 1108839,00 €, hospodársky výsledok pred zdanením 
predstavuje stratu 96 162,31 €, po zdanení strata 95490,72 € pri objeme 
výnosov 1 012 676,69 € a nákladoch vo výške 1108 167,41 €. 

Spoločnosť v roku 2012 vykonávala svoju činnosť v súlade s predmetom činnosti zapísaným 
v obchodnom registri a v súlade so schváleným plánom, pričom z pohl'adu objemu tržieb, 
najvýznamnejšiu časť tvorili tržby za prenájom tepelno-technických zariadení ( 403 459,59 €) 
tržby za nájomné nebytových priestorov ( 307403,97 €), tržby za výkon správy bytov vo 
vlastníctve ( 145574,18 €), tržby z nájomných bytov vo vlastníctve mesta LM (29298,65 €), 
tržby z ubytovne Štefánikova ( 46 228,57 €), tržby strediska údržba (78 530,53 €), a ostatné 
tržby za služby (13 376,50 €). 

Podl'a jednotlivých druhov tržieb je medziročný vývoj nasledovný: 

Tepelno-technické zar. 409392,22 403459,59 -5932,63 98,55 

Nájom nebyt. priestorov 358892,58 307403,97 -51488,61 85,65 

Výkon správy bytov - vlastn. 149763,94 145 574,18 -4189,76 97,20 

Výkon správy - byty v nájme 29508.41 29298,65 -209,76 99,29 

Údržba 68705,00 78530,53 9825,53 114,30 

Informačné technológie 4250,01 O -4250,01 O 

Ubytovňa Štefánikova 45257,13 46228,57 971,44 102,15 

Ostatné tržby za Služby 9 514,32 13 376,50 3862,18 140,59 

Pozn. 
Stredisko rr - zrušené k 31.3.2011, rok 2012 z toho dôvodu bez údajov 
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prenajatého majetku vypočítaného v prvom roku prenájmu. Podl'a čl.7 bod 7.6 zmluvy má 
spoločnosť súhlas a poverenie na uzatváranie ďalších nájomných a podnájomných zmlúv na 
predmet nájmu, pričom o uzatvorených zmluvách o nájme a podnájme nebytových 
priestorov je povinná informovať prenajímatel'a. V súčasnosti je podl'a tejto zmluvy 
spoločnosť správcom 18 objektov, v ktorých je uzatvorených 109 zmlúv o pOdnájme 
nebytových priestorov. Podrobný prehl'ad o prenajatých objektoch vrátane ich užívatel'ov je 
uvedený v tabul'kovej prílohe. 
Postup pri dávaní vol'ných nebytových priestorov do podnájmu a stanovení výšky úhrady za 
podnájom upravuje Smernica č. 2/2011 schválená predstavenstvom spoločnosti. 
Sadzby úhrady za podnájom sú určené účelom využitia nebytovýCh priestorov ( u služieb sú 
sadzby nižšie ako napr. u obchodných alebo kancelárskych priestoroch) a ich umiestnením ( 
v centre mesta sú sadzby vyššie ako v okrajových častiach) . Vol'né nebytové priestory sú 
zverejňované na internetovej stránke bytového podniku, poprípade v regionálnej tlači. 
V prípade, že je o nebytový priestor viac záUjemcov, prebieha výberové konanie, v ktorom je 
rozhodujúca ponúknutá cena za užívanie nebytovéhO priestoru zo strany záujemcu. 

Na základe samostatnej Nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.2006 má Bytový podnik Liptovský 
Mikuláš, a.s. prenajaté 2 objekty (Námestie osloboditel'ov Č. 73 a č. 74), v ktorýCh sa 
nachádzajú 3 podnájomníci. Ostatné časti po bývalých priestoroch kancelárií BPLM sú 
neobsadené, nakol'ko objekty boli vlastníkom zaradené do predaja formou OVS. 

Budovy, ktoré nie sú využívané na podnikatel'ské účely spoločnosť spravuje na základe 
Mandátnej zmluvy zo dňa 2.1.2006 a jej dodatkov. Za správu týchto objektov mesto platí 
Bytovému podniku Liptovský Mikuláš, a.s. poplatok vo výške 0,8 € vrátane DPH/m2/rok. 
Ide napríklad o objekty športOvýCh klubov v mestských častiach, nebytové priestory 
v bytOvýCh domoch , kultúrny dom a pod .. Tieto nebytové priestory môže spoločnosť 
prenajať len s predchádzajúcim súhlasom mesta. 

Spoločnosť zaznamenala vo vývOji tržieb z prenájmu nebytOvýCh priestorov v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi klesajúcu tendenciu. Pre názorné porovnanie je možné uviesť, že 
tržby z prenájmu nebytOvýCh priestorov predstavovali v roku 2009 výšku 479 072,67 €, 
v roku 2010 to bolo 417 896,01 € a v roku 2011 tržby predstavovali len 358 892,58 €. Tržby 
za rok 2012 sú vo výške 307 404 €. Za posledné tri roky predstavuje táto skutočnosť prepad 
v tržbách až 36%. Uvedené je celoslovenským problémom všetkých prevádzkovatel'ov 
nebytových priestorov. Je nutné konštatovať, že tento problém je vel'mi výrazný 
v Liptovskom Mikuláši, kde vzniklo vel'a obchodných centier, ktoré sa nachádzajú v podobnej 
situácii pri prenajímaní nebytových priestorov ako Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. 
Ponuka nebytových priestorov vysoko prevyšuje dopyt. 
Najvyššie % poklesu tržieb je práve v Dome služieb na Námestí mieru, k čomu prispela aj 
informácia o odpredaji Domu služieb, keď v dôsledku neistoty podnájomníkov si títo hl'adali 
náhradné priestory alebo ukončili podnikanie v dôsledku minimálnych tržieb z ich 
obchodných činností prevádzkovaných v tomto objekte. 

MedziročnÝ preoad tržieb je uvedený v nasledUjúcej tabul'ke: 

Rok Tržby Medziročný rozdiel 

2009 479072 67 € 

2010 41786901 € -6120366€ 

2011 35889258 € - 58 976 43 € 

2012 307403,97 € -51488,61 € 
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odmena je neprimerane nízka a nepokrýva prevádzkové náklady spojené so správou 
mestských nájomných bytov. Úprava výšky odmeny je v súčasnosti v jednaní s vlastníkom 
mestských nájomných bytov - mestom Liptovský Mikuláš. 

Ubytovňa Štefánikova 

Tržby za ubytovanie v zariadení Ubytovňa Štefánikova zaznamenali medziročne mierne 
zvýšenie o 971 €. Dôvodom pretrvávajúcich nižších príjmov je skutočnosť, že oproti minulým 
rokom je tu viac neprispôsobivých občanov a tiež zhoršujúca sa situácia sociálne slabších 
vrstiev Ubytovaných, čo neumožňuje výrazne zvyšovať poplatky za ubytovanie. Kapacita 
zariadenia je momentálne pomerne zastabilizovaná, až tak na 1- max. 2 izby v priebehu 
roka je plne využitá. Obsadzovanie zariadenia je naďalej koordinované s mestom Liptovský 
Mikuláš, pričom u prechodne vol'ných kapacít je minimálny priestor na ich komerčné 
využívanie na krátkodobé ubytovanie. 
Celkove na tomto stredisku bol dosiahnutý HV strata 17 154 € , výška nákladov 63 383 € , 
výnosov 46 229 € . 

Údržba 

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. aj v roku 2012 pokračoval v činnosti vytvorenej 
k 1.8.2009 a to stredisko vlastnej údržby, ktoré zabezpečuje údržbu bytového a nebytového 
fondu, vrátane objektov, ktoré nie sú v správe spoločnosti. 
V priebehu roka boli na stredisku evidovaní piati pracovníci, k 31.12.2012 zostali v 
pracovnom pomere už len štyria zamestnanci v profesiách vodár-kúrenár, murár, 
elektrikár, údržbár - zvárač - vodoinštalatér. Činnosť riadi vedúci strediska. Na činnosť sú 
pre stredisko k dispozícii priestory v zariadení Ubytovňa Štefánikova. 
V roku 2012 bol dosiahnutý HV strata 12 943 €, náklady strediska sú vo výŠke 91 473 €, 
výnosy 78 530 € . 
Aj pre rok 2012 vyššie náklady strediska zaznamenali nárast hlavne z dôvodu presťahovania 
BP do nových priestorov na MÚ. 
Práce vykonávané pre hospodárske strediská podniku boli vo výške 11195,30 €. 

Ostatné tržby 

V ostatných službách bolo zaznamenané zvýšenie o 3 862 €. Ide o tržby dosiahnuté 
z predaja tovaru 269,81 €, úroky prijaté od peňažných ústavov 873,03 €, úroky zo 
Stavoindustrie 2920,25 €, výnosy z odpísaných pohl'adávok 281,67 € , výnosy z predaja 
majetku 1114 €, odmena mandatára za vymožené pohľadávky 5906,96 € ostatné výnosy 
2 010,78 €, spolu 13 376,50 €. 

Majetok 

Majetok spoločnosti predstavuje k 31.12.2012 netto objem 8 365 072 € a v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom sa jeho hodnota znížila o 67 926 €. Z pohl'adu štruktúry sa jedná 
o aktíva v nasledovných hodnotách: 

• Neobežný majetok 
o SW, licencie 
o Stavby 
o Hnutel'ný majetok 
o Obežný majetok 
o Zásoby 

1469027 € 
O € 

802017 € 
667010 € 

6891942 € 
3160 € 
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Rozvoj správy bytov bude orientovať najmä na zvyšovanie podielu zateplených bytových 
domov na celkovom spravovanom fonde. V koordinácii s mestom sa bude aktívne 
podiel'ať na realizácii koncepcie energetických úspor, aktívne bude zabezpečovať 
informovanosť vlastníkov bytov o možnostiach a dostupnosti rôznych foriem 
financovania obnovy a rekonštrukcie bytových domov. 

Čo sa týka správy mestských nájomných bytov a nebytových priestorov na základe 
mandátnej zmluvy medzi MLM a BPLM, a.s. ako aj nájomných zmlúv, je potrebné 
s vlastníkom MLM pokračovať v jednaniach ako postupovať pri nebytových priestoroch 
ktoré sú prevádzkované vo verejnom záujme (napr., mestská ubytovňa, KD v mestských 
častiach, NP pre krúžky, občianske združenia a pod.) Pri správe mestských nájomných 
bytov, treba prerokovať existujúcu mandátnu zmluvu, či je vhodné aby takýto predmet 
činnosti ako je správa mestských nájomných bytov prevádzkovala a.s. za doterajších 
podmienok, ktoré majú výrazný negatívny vplyv na hospodárenie spoločnosti. 

E. INÉ DÔLEŽITÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 

• SpOločnosť je súčasťou konsolidovaného celku 
• Spoločnosť nemá majetkové účasti na podnikaní iných spOločností 
• Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí 
• Spoločnosť v roku 2012 nevynaložila nijaké prostriedky na výskum a vývoj 
• Spoločnosť nevlastní vlastné akcie ani obchodné podiely 

F. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA VYHOTOVENIA 

Po 31.12.2012 nedošlo k zmene hospodárskych stredísk. 

Po dátume ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. po dni 31.12.2012 
nenastali do súčasného obdobia zmeny v personálnom zložení orgánov a v 
organizačnej štruktúre spoločnosti. 

Členovia orgánov spoločnosti sú naďalej v zložení: 

Predstavenstvo: 
• Ing. Jozef Repaský, predseda 
• Ing. Jaroslav Chomo, podpredseda 
• Ing. Jozef Korený, člen predstavenstva 

Dozorná rada: 
• Mgr. Martin Krajčí 
• Ing. Jozef Bobák 
• MUDr. Alžbeta Smiešna 

G. Zdôvodnenie HV r. 2012 : strata 95490,72 € 

V zásade aj pre tento hodnotený účtovný rok pretrvávajÚ negatívne záležitosti spomínané 
nižšie a súvisiace so záporným hospodárskym výsledkom. 

Podstatným vplyvom na strate sa aj v tomto roku podiel'alo rapídne zníženie tržieb 
z prenájmu nebytových priestorov z dôvodu stále klesajúcej tržnej ceny za prenájom 
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AUDÍTORSKÁ SPRÁVA 
o v)!s1edkoch overovania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti 

k 31. 12.2012 

Prešov. Máj 2013 
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v hodnote 2653.7 tis. EUR vo svo.i~i súvahe. Podohne spoločnosť vykazuje vo svoJeJ 
súvahe pohľadávky a I,:lväzky súvisiac\! s transakciami vlastníkov. V zmysle * S I 3 
uvedeného zákona mé~iet()k vlastníkov nic je súčasťou majetku správcu a má byť 
e\'idovuný na samostatn)'ch anulytick}'ch účtoch v rámci pod súvahových účtov osobitne za 
ku:i.dý dom. ktorý správca spravuje. 
SpoIOl.":nost' vykázala za bezprostredne preďchádz",júcc obdobie celú hodnotu úverov n) 
\'~'ške 122.4 tis. EU R ako dlhodob)! úver: hodnota 77.3 tis. EUR hola splatná v roku 2012 
a teJajc krátkodobého charakteru. 

,VÚ::Ol' 

Podľa nášho názoru. okrem prípadov UVCdCll)'ch y predchádzt~iúcom odsekli. účtovnú 

Lé.hicrka vyjad11ljc objektívne vo všetkých významl1)'ch súvislostiach finančnú situáciu 
spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš. a.s .. k 31. decembru 2012 a výsledky .iť,Í 
hospodárenia a peňažné toky Z3 rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom () 
úctovníctvc. 

V Prešove. dňa 13. M~ia 2013 

ACCEPT AUDIT & CONSULTING. s.r.o. 
Baštová J8. 080 O l Prešov 
licencia SKAl! Č. 000124 
OR OS PrcS(\v. \'I.č. 1365/]> 

--, 
Zodpovedn~' audítor: 
Ing, Branislav Bača. CA 
licencia SKAU č. 955 
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DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVFRFNÍ SlJLADU VÝROCNE.I 
SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU SPOLO('NOSTI 

k 31. 12.2012 

Prešov. máj 2013 



• 

• 

pro.\ll'il!dky =íska/1(! z úhrad za plnenia od l'la\f1Jíko\' hrfo\' II neb.Vlm:Ú:h prieslorol' r dome II 

proslriťclkyjimdu prt:.'l'lÍdzky, údr::hy II oprúv (111(f;c{ok r/l/slníkm'l 1:1'kllZl(Íe l' hodl1Ofe l (,53, -
lis. El/R 1'0 S1'(?j(~j slÍI'ohe. Podohne SpoIO(~nIHľ \:\'k":::/!ie 1'0 sw?jej súmhe jJ() h/'adú rk)' 
cl ::áni::ky .'ilÍvisiace .'i lransakciami rlas/nikol'. J' ::11~\'Sle ,;;;' 8 .' 3 uvedeného zákona maje/ok 

l'!aslníkm' nie je slÍť.;asťolf l1u!iefkll sprárclI (/ má hyľ ť\'ido\'all.í' na sallw,\'{{.tf1Zú'h unu/)'/ ick)"ch 
lÍúoc!7 l' J'(lmci !7oc!súraJun:l'ch úao\' osohitne ::0 k(ó~{' dom, klm:{' sprál'(.:a Spral'l!;e . 
. \/)()/O(;I1O,1.;( ':l'kú::ala :0 heZpl'OSI/'ednť predchúd::aiúct' ohdohie celtí hodnO/II lÍl'eror 1'(} l':('.~ke 
111,-1 lis. EUR ako dlhodoh.í· lÍre/': hodnoilI --.3 li.\. J::( R ho/a splatIlú l' rokli l()J] (/Icduie 
kráTkodohého chllrakfem. 

Yú::or 

Pod/ll 1/á.f/70 názo1'll. okrem pripadOl' l/l'edel7.Ú'h l' p"ťdd1ťídz(~jlÍC:(}1I1 (Je/sekli, zíäol'l1ú 
::LÍ\'ic:rka 'J'Íw/n!ie ohjeklÍl'ne ro ".í:ťlk)\·h ,:í'=I1t1I1/11.í'ch súvislostiach .fi17(//7(~mí situáciu 
SpO/061OSli Bytový podnik Liptm'sk:ŕ Mikuláš, ll. s .. k 31. decemhru lO 12 (/ l:I~'s/ťdky ki 
h(}spodúf(!nia II pei1u:né loky =0 rok k01ufiacŤ k danému dá/limu l' súlade so Zákonom () 
/Í<.'/Ol'nÍL'f1'('. " 

Overili sme taktiež súlad V)TOčnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za 
správnosť zostavenia výročnej spnlvy je zodpovedné vedenie spoločnosti, Našou úloholI je 
vydať na základe overenia stanovisko o súlade v)'ľOčnej správy s účtovnou závierkou. 
Ovcrenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy 
požadujú aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak. aby získal primcranú istotu, že 
inl{}1TIlácic uvedené vo v)'ročnej spráYe. ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke. 
sú vo všctk)'ch v}'znamllých súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou zavierkoll. 
Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedcl1)'l11i v účtovnej 
závierke k 31, 12. 20 l2. Iné údaje íl info1ll1ácie. ako účtovné informácie získané z účtovnej 
i'á"ierky a účtovn)'ch kníh sme ncowrovali. Sme presvedčení. J.e vykonané overovanie 
Jlo$kytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora. 

podra nášho názoru sú uvedené účtovné inľ01TIlácie uvedené vo v)'Točnej správe spoločnosti 
za rok 2012 vo v~etk5'ch v)/znaml1)'ch súvislostiach v súladt' s účtovllOU zúvierkou za účtoyné 
ohdobie. za ktoré sa vyhotovuje výTočnú správu . 

V Prešove, diin l·l. Mi~ia 2013 

.'\CCEPT AUDIT & CONSUI.TING. S.r.l'. 

Baštnv:l 3 R. 080 01 Presnv 
lil.:cncÍa SKAl! Č. 000124 
OR OS Prcšo\. \ l.č. 2J6,:i/P 

--7odpo\cdll): auditm: 
Ing. 8ranislav Bača. CA 
liccllt.:ia SKAl.! C. 955 
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I I Súvaha Oč POD 1-01 
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3 1 7 6 

3 6 
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3 6 
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'0 'f"' 

",' .... 
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1 2 2 8 
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I Súvaha ÚČ POD 1-01 In~llI)nUIBnlll I 
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I I Swalia OČ POD 1-01 ~llmlnllllllnlllll I 
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I SOvaha ÚČ POD 1-01 
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Aw ZAKLADNE INfORMACIE O UCTOVNEJ JEDNOTKE 

1) Obchodné meno: Bytový podnik Liptovský Miku!äš, a.s. 

2) Sídlo: Nám.osloboditeľov 73, Q3101 UptoV5k'ý Mikuláš 

3) Dátum založenia: 13.09,2005 

4) Dátum vzniku: 03.11.2005 

5) Pf'edmetďnnosti: 
a. poradenskáônoost' v oblasti energetiky a Uspor energie 
b. Sprosrredkovanle obchodu, výrobYI služieb s dopravy v rozsahu vofných 

žll/nostr 
Ci Správa bytového fondu a nebytových priestorov a ~kladné sluíby spojené 

s prenájmom 

6) 

d. Prenájom nehnutel'nosti', bytóvý.r;:h a nebytových priestorov 
s poskytovanrm aj lných než základných služieb spojených s p-renájmom 

e. PrenáJom hmJtef'ných vecr v rozsahu vol'ných živností 
f. VYkon správy a služieb spojených so správou bytov a nebytových 

flflest.orov v ŕOzsah1,i vófnýc:::h živnosti 
g. Sprostredkovanie predajal prenájmu a kupy nehnuternosti (realitná 

činnost') 
h. SprQs.tredkovanie údržby bytového fondu 
i. Uskutolllovanie sta.vieb il kh zmien 
j. Verelné ob5iarávanie 
k. UbytOvade služby V rozsahu volrných ~Vľlosti 
I. Prevádzka klytej plavámel telocvične il plážového ihriska· 
m. Prevädzka -zitmiého štadióna 
n. KUpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotreblteľovl 

(maloobchod) v rozsahu Vólrn~ živnosti 
o. K6prrovade .služby 
p, Výroba tepla, ro2;\lod tept.a 
q. ~o~tamvé služby 
r~ Cnoosť podnlkatelfských, organlzačných a ekonom.lckých poradLťJv 
s. Vedente účtovnictva 
t. Montáž, rekonštrukcie, údriba vyhradených elektrických :tarJad~ni 
u. Dokončovil'Cie st;lvebné práce pri realizácii exte:rJérov a rnterférov 
v. Voooinšl:áclatérstvó cl kúrenárstvo 

L !nfonnlkie k čast] A. pf:im. c) prilohy č.l il počte zames1:nám::ov 

Ná%ovpomky Betn6 účtovrt6 ob(lobSe 8tlpI'lO$lradae p.redcbádzaj~ 
účtQYIle obdobia _ ... 

ľril!merny prcpQČita3ilj počc:t 36 36 
zatncstm'lntO\1 

SflIV ~tIlah(ť)V ku rlfiu., ku ktorému 53 
3B ~ ~~s1avujr;; úftQVJ1B závierkll, z toho: 

počet vedú.cic:b zame~tmj.fiC9V 3 3 



7) Účtovná jednotka je neobmedzene ruaa.clm spo]očnrkom v lných jednotkách: nie 

S) Právny dôvod na zostavenie účtovnej lávierk~ riadna k po5ledoému d~u 
účtovného obdobIa 

9) Účtovná závietka :la bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobjf: bola 
schválená valným zhromaždením: 

a. schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: valné :zhromaždenie 
b. dátum schváleniä = 27.6.2012 

B. INFORMÁCIE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH A A.KCIONÁROCH 

1) Oenovia orgánov spoločnosti! 

a. Predstavenstvo: 
• ing. Joief Repaskýf Pfedseda 
• Ing. Jaro-slav Chomó; (Kldpred$eda od 15.3.2Ú12 
• Ing. mef Korený I" člen predstavenstva od 15.3.2012 

b. Dozorná rada: 
• Mgr. Martin Krajči 
• Ing. Jozef Bobák 
• MUDr. Alžbeta Smiešna 

2) Akdonári 

2. Informác~ kčssU B. pItím. ib} pr~oby ~, 3 ottroktQr-e spoto(nlkov .. akcionärov :!ru dňu. ku ktorému ElS 
ZMiblyujit ;tÍčtn~ná zivlerl!;a a o ilruldúre spor,cenikov, w:irmBľOV do dň. lej zmeny vzniknullj II priebehlI 
u Ctc'tn.eboobdobí.a 
Tab:ul'ka ~ l . . - .... _-

Vý§ka (Wtlielun3 ·zákJadllom Iný podiel na 
ilruud Podlel1l2 ost. fnjcll 

Spol~ík., alu>lollá:r h!Movi81efeh polDf~chVl 
abŠlblótlit v% printh'll % akQ n:aZ( 

v% 
II b i: ~ (! 

Mesto Liptovský Mikuláš, 
. tČO: O~15524 152:5924 100rO 100,0 

Spolu 1525924 100,0 100,0 

Tabuľka č 2 . 
. .. 

SfHiJločník, :a~ciol!ár clG dňa zm.eny výgka, podlein D" Iný podiel na 
v ltrukiuľt; ~piJlol!nik{]vl ;akciodnw zákládntlm iltlliDÍ Podie!1 ml. !lMo.ln~·th 

D.áC:l/.m 
hlasovadc:h. poloikiciIJ VI 

Spolocoik, akdo.ItIÍl" ab5>Ohítne v% právneh v % akc.naZI 
ZJD('ä)' 

~.% 

II b c d I:: f 
.. 

. -

• S.polu x 



c. INFORMÁoeo KONSOUOOVANOM CELKU 

1) Spoločnost' je súčast'ou konsclklovaného celku mesta Liptovský Mikuláš, ktofé je 
zároveň jediným akcionárom spoiočnosl;l. 

E. INFORMÁCIE O ÚČTOV"ÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 

l) Východiská pre :zo~enje účtovnej záviétky 
a. ~tovná závierka bola zostavená za predpo~adlJ nepretržitého trvanta 

spolóEnostf. 
b. uô:ovné met6dy a všeobecné účtovné zásady bol1 účtovnou jednotkou 

konztstentne aplikované. 

2) Spôsoby oceňovania jedootlirqch zloi3ek majetku~ 
il. Dfhodobý majetOk nakupovaný sa oceňUje obstarávacou cenOUt ktorá 

Software 

zahrňuje cenu obstaranIa a náklady súvtslace s obstaraním (dopravné 
náklady, mon~t do; DPH ak nie je nárok OČI odpočet CI pod.). 

b. Dlhodobý majetok Yytvótený vlastnou čfnnosťou účtovná jednotka nemá, 

co Účtovné OOp1$)1 dlhodobého majetku sú stanovené podľa predpokladanej 
doby jeho použrvarna a predpokladaného priebehu jeho skutočného 
opótreben1a. Od~sovať sa zaona. dnom uvedenia dlhodobého majetku do 
poLdfvaflfa. od roku =4009 je vstupná (ob~rávacia) OOfiCl dlhodobého 
hmbtn.ého majetku pli zaradenf do užívania \'yŠŠÍa ako 1. 700 Eur. AA vstupná 
cena 'pri zarádénf do umranla bolá pred rokom' 2009 1.100 Eur a menej 
zostatková cena daňova sa. zahrn1e do d~ňových yYdavkov postupne padrá 
rovoom~mého spôsobu odpisovania v za'llslóStl od rozhôdnutia spoločnosti. 
Na účely účtovrié pokračujeme v "Zacatpm spôsobé účtQvn4hO odpisovania. 
Krátkodobý néhmotflý majetok do 2AOO Eur $á účtuje priamo na účet 518. 

d. Hmotný majetok, ktoréhO ocenenie sa róvná 1,700 Eur alebo je nlžšre 
a súčashe $a rovná sume 100 Eur c)lebo je vyššie, 5 dobou pouzite!nosti 
dlhšou ako jeden rok; nadobudnutý v roku 2009 bude spoločnosť účtovat' 
ilko drobný dlhodobý hmotný majetok (účet 022001) a teda ádpisovať 
{S51001l082001) podľa vlastného odpisového plánu; pňfum učttlllné odpisy 
sú aJuznariým daňovým výdavkom. 

e. Účtovná jedno\ta odpisuje dlhodo.bý majetok nepriamo pomocou odptsovéhc 
plánu podra nasledujQdch sadti~b; 

4 
Účtovne 
cdpisy SÍl aj 
lIZnl!!'\ým 
daňDVým 
Wd~vkom 

tabllfkuvý 
·odpiS mesačný ľOVllDmemé 
si kriltenim 

1/4 114 



Dlhodcbý 
hmotný 
majetok 

oarlové podľa 
odpisovej 
sbJprf1V, 
úaovné podfa 
doby 
PQUŽÍYanla 

taburkový 
odpis mesačný rovoomemé 
$ krátenfm 

Podl'a doby 
použlvanla 
Vid' pozniÍmfc:a 
nl~ 

podra 
zaradenia do 
Qdplsovej 
skup1ltV 
( prjlOOa t. 1 
kzákooo čo 

Poznárnki;l: 
Doba 
4 roky 

.fi rokov 
9 rokov 
12 rokOv 
20 rokov 

1/4 
1/~ 
119 
lU2. 
1f20 

f. Zásoby nakupované ~a 'oceňujú Qb$larávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu 
obstarania á naklady suvisiaCé s oIiStaraním (prepravu, j:ioístnér prQVÍzľe, 
skonto apod.). 

g. záka-zk-ová výroba - o zákazkovej výrobe účtovná jednotka neúčtuje 

h. Pohl'adá\lky sa pri jch vzniku ~uj:li ,ich menovtoou hodnotou. 

l. Peňažne prostriedky 21 ceniny sa oceňujú ich menovitoLt hodnotou. 

j, Náklady bu(júdch období a príjmy budúcich obdobi sa vyi<ázujú vo vý.ške, 
ktorá je potrebná nEidoddanle .zásady vecnej a časovej :iwí$1Qst3 $ Movným 
obdobím. 

k. Záväzky pri ich vzniku sa oceňuju metlovltoLJ hodnotou. 

I. Odložená daň (odložená da~ová pohradávka alebo odložený daňoW ~1.Ok) 
sa vypočítajÚ 2: rotdielu daňovýdl a účtovným odpisov vrátane zostatkových 
den vyradeného majetku x: 19, % daňovej sadzby 

m. Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. 



F. INfORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

3.lflIformácle k fasH F. pism. äJ prilohy .o. 3 O dlhodobom nehmllrtnom mujtJtku 
Tabuľkač.l 

Bdd úi!t(Jv.n~ Obd6ble .-

Pl1)odDDj- AkUvcn':Il. 
O~IiUel~ (Jbstll-

nc:hrnn.l'l; IDajet-ok -n6 
Sor~é-;r -Qé Gooo: .. iU Ostatný 

r''''i\n;9 :/u\kI.dy priv. DNM 
DNM ual'ývoj 

B b c ti -. .e f ; g-

ľr\'lltne ocenenie 
S~V nB :mč:intku 36170 
tíčto"oé!lo obtiabia 
Prf~ () 

Ubytky O 

PresUlI)' ~ _.-

Su'\'u kíJntl l6270 
J1čto';'1!.éJao obdobia 
Oprávky 
Stav na Jtllfiatku 3627.0 
ii~'o"nélro I;I-')d~bill 
Prl~5tky O 

Úby1k}1 O 

Sta" Dt. knnd 3.0 170 
ú~rovnébo obdobia .- --

Opravne polnžky _ .. 

Stav Dft ~t"k.u o 
6ltGV;Déhu óbdohl.1t 
Prirastky 
Úbytll:y : 
Sta:~ lia konci () 
ú~vr:lého 'Ílbdobia 
Ztr..tatko'ii\ oodnow;· 
iStav lti ~(!iatkn O 
lietm'nEh-o obdobia 
S-cavn.km1ťi O 
Mlo~'líéb(} obdobja -.. 

T abull:a Č. 2 

l'osk}'touté 
preddavq 
naDNM 

h 

. -

--- -,.~ 

IIczpromedne predc:hUzaln~ účtm'né- obd.Qbte 

DThodo-bý e-hmťJtll9 Aktivova Ocenltd' Obsta· POskytQU~~ 
majefok ~né 

Softvér -né GGodwill Ostatný 
r-A~ný p11!ddavky 

oäkllldy práva 
DNM 

PNt\'l oáDNM 
iliII- "ýrt'oj 

11 II c d c r 2 h 
Prvotné ocenenie. 
Stav ru. :m~ÍIltk\'J 36270 
ú«ovné'lJo obdúblo 
tprllilSik}' () 

Strmia 6/22 

-

Spolu 

1 

. 

--- -

81)0111 

i 



,Ub)1ky 

Stav lia konci 
lÍčtlovDoČbo obdobia 

Oprávky 
: Stav 118 zaHidku 
ll~tovn-éllo (Jbdobia 

Úbytky 
Sl:IlV na kand 
Il~tovl'ltb .. flb,h.hla 

Stav na 7..3~iatk.u 
ll&v.niila 1Jbdobill 

Ubytkt 
5tJ1v Da :konci 
ietnyll..f!D.ií óbdobill 

~tzv na zaliatlm ; 
t(:tovn-él1Q .gbdobia . 
~laV Hill kťJnc:1 
.j5~:nHlo obdóbia 

l) 

36270 

33 :539 

2131 
o 

36210 

o 
o 

2731 

o 

5. Inf.ormtcie ~ tM-tI f. pfsm.l} prlloby čo 3 o dlhodobom hmóttfte>rn mejatklJ 
Tabul'.ktl ~ I . 

~é "~tovné otxIobje 
. , 

Sámostatílé 
ľ.t!Sto .. 

bnutl!l'nil 
vlllteľ5ké 

Zá!ldadu Dlliodobý i 
Pozem veci 

celky t stádO Ostatný bmotý majllltttk: 
kl' 

Stavby 
asubCJo1"Y :ll ťalné DRM 

houtcl'äJclt 
in'alýdl :l.'lt'ieratá 

v~E 
porúto 

.,. 
s' b e d e f g .. ' -c 

Prvotné Ooen~tljr::: 
Stll\# li9 :.tne1atk 
U ú~t(l'\'uébD 1228411 3390 UU 
l)bdobl 
PtiŕilS1k}' 

ObyLky -9l99 

Presuny 

St~v lin l\9n~i 
ÚČtQV1lé'h,.. l ng 4]] J 380 ·982 
obdetb:l.n - .. -

Oprá'lik)' 
'., 

Stav iia zaf:iittk 
u ó~tovQéllO :>61542 2 448 O,5~ 

,obuoblS 

Strana 7"'22 

Obs.til'i-
mvan (tO!ikylnutl! 

Ý 
predotf-'lvky Spolu 

Dmi D~PUM 

II l j 

..... -.. 

., 

'" 



PrírastKy 64852 2951 L8 
-

Úbytky 9199 

Stli"" 1I:Q~nci 
.1Íčtov.uéllo 426 )94 271391.2 
obcJo1t~ 
Opi-a.'Vôŕ položky .. _ .. " 

Slal' nihlliia1Jt 
ll'llčt~lBl O O 
obdobi" --

PI'[rastky O () 

Ubytky O O --
StavnaMJ!,cl 
úitoVltebo O O 
obdobia 

Zos.1a.kovahN'Inll'él 
Sta". 11ft ~čl:lllk 

.. Ď~toYDťbó tiM $6~ %2128 
obdQpl.:a _ ... - . 

~ Still" 1111 kOnci 
---

tčtovnaio 8-02011 ~7mo 

obdobia_ 

.. _-
Buprolti'édne nfedebjd~jú~ .úétl;lvn~ obdobie. 

Samo-stat 

DlhlJdobj" né -resro:' 
ZdikJa.dné Ob~u 

bmotny POZfm 
]JJ~, utei"nc v:liú:l"sM lit-ádoú Ostam - PôSkytnut6 

majetok 'ky 
StlA'f;.'by .,,'ecl ~U'Y .édné ý'DHM r~val! pre4~vk}' Spolu 

a sóbIJry tnr:rdý-ch t;\'le_ra1' ~ lla.DRM 
Iniulel'ný, pora~tol' DHM 
l!h vecí 

--
a- b- c d e ť g II i j 

PI."ItOCne (l(:(!~ic 
-- -

Slav na ~9~1A1k 
u B~vnÉhiJ 122:8 411 ) 39D un: 
oWóbla ._ .. 
Prit:aSo1ky o o 
UbYtky () O 

PresWl)' {) o 
Stav na konel 
~ltoVJJ~o 

, l 22~ 411 3390 un 
obdobia --

Oprávky 
Stav na ;r:ilči:a [k 
n úČ1o'lľn-ého 295691 2 123 6;5;S 
obdobia 
PrIrastky 64851 j.O~ 400 



Strs.na 9/22 

- --
Uby[ky I I 
Stav 1S:lI konci 
úHô't{llfh •• 36L 542 24280:53 
obdohja 

Op~vn6 položk)o 
StllV 113 ~latk 
U ó~t~'l/DébC) I} O 
obdDbia 
Ptiroslky II O 
Úbytk)' O O 
5t:;1iv na J{C)Dci 

~čt~Vliélto O O 
oWoQbJ:a 
Zostntková hodnota 

Sbvn:rtzaemtk 
u ó~t6l'DEllO' 931'12-0 1266 528 
obdobi:i 
stav IJ~ '-'ouci 
urf(n'Dého 866869 962 ]28 

lJudóbi=- ---
--~ ... 

B&fm6 ~flovn6 obdobie -- - - ,._-

SttYOP Zťičto'lt'inle OP mM~an~OP StevOP 
PolJl'a(jWJty na IIIčiatku r'l/orba ; z óôyodu vyra~ia na kancr , z dóllDdu zänlku 

Ottovniho OP' opOtilGfatnenosti majetku ÚéfOVDéhó 
obdobľ,a l účtOvnictvl obdl)'bfa 

a b ti d e f 
l PooTilldiwky 144662 :um 1504 (J 1.3i) 995 
, 1. obchodného ;mku 
• P"oh.ľfrldävky voči 
dc-é.rsk-e:j ~lovnej O O O O {J 

.. tdnótk,-e <l ma!l':r:ske:i 
~~ovne:i Icd~I~I_~~:" 

~ 

Osl:nlne poll rlldä'll}.;~ O ct O O ti 
11 rámci kooi;.. celku: 
Pohfadš. .... lcy '"'OČ; 
spoločníkom, členc-m O ct ct O {) 

a z<'lruženiu - -

Inc pphradä. ... ·ky O I} I} O fl 

Poltľ:ad':vky:spoln 144 662 2837 7504 O f39 995 



16.lnforrnáeré k Čis6 F. pism.l) prilohy Č. 3 Q v(lkovaj itruXtúre pohl'läivok 
Tabul'ka tl. l 
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Nho'IÍ J)olQ:!ky_ V lahlJte $platno.a.ti PD lehDh sp4atnosti I pobrarJaY~~ spotu . 
GI b I c I .... d._ 

DLlIodobé póbľad'~'ky .... _._ .. 

ľotlrooá~lo.r I "hh,,~IIl~h<J 5t)'ku 
~ ........ ---PohJ:adávky 't.'oci dt:é1Skej Ílčtovrw.j 

~ednolk~ a materskej l~Qvn~j 
lilfidnotk!: 
fOstabJe pohľsdá.,,·ky 'v nimcl 
k.o!'Js(}Udovaného (elku 
PťJhľadiwy voči sl'oloenikom. 
členom a wružernu 

h-e pohf~'vky 
PThodD~ polďádávky spoli O O {) 

Kdtk{ldobé pohl~~\lky ..... _ .. _~. 
Pooťadávky 2; obchndnébo stylru 127394 358614 48600s· 
Pnhradávky vo~i dcersk~j I;ÍČtQvncj 

() ~eťlnocke á IDl;lters:'kcj ú~ro\'ň{::J (} I) 

~ednofke. 
OstBtn': pohrtldň...,ky ",. támcf G I} C konoolido\'\lIlCh'lI ~·d ku 
Pohfadävki v.očf ;poločnikom. 

O ľ) O 
č~n(llm a zdnm:niu 
S~ poistenie li G O 

Dal'l.ovC :pohľadá-vky a dotácie O O O 
lné pOhľadávky 3 67250113 O 3672M3 
Král:kodobe pOOľadR\'ky spolu. $799931 358614 4158 551 

.~.'- .. ~-

... ~ 

Pohŕádävt~ podra%O~j 
BÚM írčto"né 'Obcobie Bftpro&tredn8PRdchil:lEa]ú<:e 

dotly-:llllatnó5:t1 učtovné obdobae 
a b C 

o. ~_ 

Pohľndá ... ·ky pil lehote spls.tflDstt S260M 277 59B 
Pohľudá.~·ky ~~ ,,1:;.l~Ck(lV{1'1.l dobou 32576 211 411 
splatnosti do jedného roka 

Krátlror;loM pohľadn"\lk)' :!spolu. 358614 4$009 
. Pohľndá· ... ky so Z~·[)~ -dobou O O 
!igpJatnosti jedr:n rok až. paf rokmi 

.-

pohľll1dá\'ky so z·tJ$Latkovou dobou O O :51l3IltI'lost[dIMou akQ.plli rokov 

Dlltl{}do"é pob~d~.".ky ~polu O O 



113. Jnfol111áQe II časti f. plam. w) ptlIQby čo 3 o krad!.ódobom mZlnČllcm mljII(kU 
Tabul'ka č... 1 

tlá%ov polotlcy Bdné OčWvné obct:obie 

P.oklB:4nic~. ceniny 3400 
aet-nó bankové ~ 213125 
BánJ.;Qvé účty tcrmiDQvanč () 

!peniaze na CC .. 11! (t 

Fin.proslrtedky fI.i\ LIf:[()c,l, 5P1i'1'VG1f~ny.;h bytOvých 
!.domov 2653693 

Spolu .~870228 

·Zoopovednosť 
poj~n.ého 

au~ 

autá 

Stmna 11122 

Bezpro:&UetmB 
pretfdlítJZJJiicI ÚftO"M 

obdobie 
5046 

3278ô":l 

O 

O 

25511(1'4 

2 eu 019 

12l 746 

373 414 

700 S93 

22. Informaall k ·wtl F~ písm. zb) prfIDhy Č. 30 významných poloikádl bsového rozIliénla :i1a :5trane aktiv 

Bezpmzh:edne 
Opil položky č!iiového rô%li!enia Bé!n& ~étcwne óbdobie predchädza]Ucé útto1lné 

obdOlbIl 

NIUd-.dy bndôE:h:h obdobi dlhodúbé, 1: toho: -O C 
- - - _o. _ .... .. _. 

~~ -

N.aldl1dy bQ4ú\::j,Ch .. bdnbi .k:rálkodob~, 
4 103 u.ro 

~ tctho: 

li.cenfný po~latok 3060 3062 

poistné 537 6& 

predpláltlé prltučky 252 332 

Lntemet 231 SOC 
~ -" .. _ .. ~-

~. . ~ 

(J5tam~ 23 23 
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Prijm}' budúdcb obdobi dlbodi)~ i: t()lIo: O O 

,-

PrljDl}' budddcb obdobi kdtkodCt~ ~_ fohOt O O 

G. INfORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PAsfv SÚVAHY 

24. Informácie l\. č~56 G. plsm • .a) tredamu bodu pri'lohy oČ. 30 ro:tdelenl účtovn6ho zls~u a4abo l') vyspoorillaam 
úf.1o'inej sb'.aty 

TalJ.uLb e. l 
--, 

BlZprol1redn,e 
NÍžOII p02oD;y predt:h~~ Qčtovné 

obdobl8 

(TaGvili' dsl,t x 

~(J.tcôit íi~l{JVllato mk ... lkh' ú&Dl'ó6 obdob.e; 
------

Pridel cJo1;l\kQJlTl6ho :rezt:rynél~o fondu x 

Pddi:l dá štatutárnycll :Il oSlaUlYch :lbodtw x 

Pddel do sociá1n~l1Q fQndu iC 

Pridel na zvý~nte:zakladtiéhÍ:t im.Milf ~ 

ÚhrMla straty min~l5'ch obdobf II 

Pre'lod .;io n(!r':l.f:d~ IcnéhD zisku mtnulych rokov ~ 

Roc.d~k:nH:: podielu na zisku s'poloČTliko-IJi. členom )(' 

lne lC; 

Spolu ~ 
--

T8bul'Im~. :2. _._--
Sszpros.tr0dne 

Nuov [X)IMky predcMdzajúce úftovne 
tJobd6bki 

ÚltoVllá strata 174104 

V:ysporilldfill.le 1i~tOVDeJ ~tnty Beiné lÍ~tovné obdobie 

ZO zák(tfI.IJého :rczcrvt'lého fooou O 

ZO štatUtárnych a DStlltný'dl fondov O 
Z fle:rol;d~ler:lI~ho zi!.ku mlnulých rokov O 

Uhmda straty s.pDločrtlkml O 

Prtvoo dO neuhradenej straty minuli'clJ rokov 17 .. t04 

Iné O 

Spolu 174104 -, 
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2!Unformicle k časti G. a)í:sm. tJ) prlJohy t. 3 -o :rneN'th 

Beiné úCtovóé obdoble 

NÚDV pololky Stav na začlat1w Stfi na titmr;1 

Mtovlleoo obdobfl TvOC'ba Pouiltta Zmšerue: Gttovnibo 
obdobia. 

Dlhodobi réUrvy~ Z t.obo: 

Krátkodobé. re.zervy~ Z 1obo. 3B562 :ZO 003 113$2 O 4t 293 

fNa ne~ dO'r'Dle'nky 15312 15493 15.'312 O 15493 

fz:.vtrnjncnic .účtovnej :iávlerk}' tOO 100 100 O 100 ... . . 

oYl'ln:nLe ~\ln[etvll • IlJJditor 1.9&) 700 1950 O 700 
Nevy Fakturované energie 20400 24000 2.0200 O .24000 
[Nev)'fa.ktumvll ne :služby 1<X:O (J il O 10d,o 

Tabuľka.a 2 . ._.-.. . 

Bftproslrednf predČbädiajúc& 6áovnt obdobae .. 
.. 

Nátov polofky SIlWnazač~ Stav na konci 
(Íftovnéba obdabla Tvorba PoU:f.ltiI ZruiBn~1 6CtolfnéJto 

obdob1a 
il b .c d -e F 

.. . 

Dlliotlobé '~, z ~bĎ: 
, 

•. 

KJ-átlrodllW 1I"C'/.en-ý, 1: toh()! 3'8Sti 20562 20311 O 3'8582 

Na nevyOO~né dowlcľloky 19111 15~i:2 19 Hi O 15312 

Zverejnenie úflovIiej tlivlerK}' 100 100 ,oo {J 100 
p...ct:'Clnie !lčtovn[ctva- auditor 1100 1950 1100 O 1950 

NcwyfalttLJlované eBc:rgic 18000 20200 18000 O 2\)200 

lNeY)rf~tuwv.anč sluIhy 1000 i) O' 1000 
.. 



25. Infarmilde k tlIitl G, pism. 'O) a d) prilolly Č. 3 D zilvhkoch 

Bezprostredne 
Náuw pokltky Bežné účtovné obdobia predchildDjCcG~ť uGtovné 

obdobi~ 

ZáiliiZky po (cho-te sphitnosll ·71 314 ..:83 829 
Zav~ky so ".~\!'I;U\.;~o)\lOU dabo\l splamostf 28124 15493 det jedného roka vnltane 
KrAl1rodob-é r.hllky spolu -431~O ..u 3313 

Ziiväzky SO zO'tatk(lVOll dooou splatnosti O O UWen rôk al pllt rokov 

~áv~y so m!WUkovou dô'Pcm spUltnosti O O :nad päť :ró.kbv 

DRlodo.bd- zlÍVJizky spolu II O 

V tab. uvedené záväzky obsahujÚ účet 321 - dodávatelia 

21. Illf-onmitll~ k ~~ti F. pism. v) a éntl G,; plGI'n. f) prflohy Č.S o odJobne] dUrW\'éj P-ohfadávké alebo o 
odlWt1.om daňovtJm z.š't'äzku 

.. .. 

Néov p(lJof:ky Bežne O«OVn' obdobie 
Bezp.tO$tredl\& prédehádlalClc:e 

účtovne Clbr:f.obltÍ 

DOOa.&ki6 .tOZdie1y m~ii iBovnou 
bOclMtDU majetku :Ii dDiíOVODZ~ld3dň"n. 
:z. lo b i)! 

ťJdpoČttateľn~ 
0-· 

;zdaniteLtQé 
.. 

Do~.a!ilJč rozalely medu.lÍ~tovnou 
bOdttotoB ~'kQv a daňMlOtl zdkbdňou, 
z to-bol); 
odpotHatcľne 

z:Qanit(!fnc: 
.. 

MOt.I1-ci!lit' umorD""tl dr;aňoVll stratu &1 ~55 1654i5 
"I budúcnost! - daňod primaliie 
Mo.znaS4.' previesť' nevyu2itli daiové 
~~ty 
Snťlzba od.Aloe:z prljmt>v (v %) 19 19 

OdJo~~n.Ií daňová pobl':adá\'ka --
Uplatneni d:aáo'" pOhľ"d.ávlm 

Zsúčtoyu.l'lli ako :m11>;:,,~ fllík1adov 

~at1čtú'.'.aJlá do vEastnébD imania 



StrMIa 15122 

r-- . 
OcJl~I:Ý ddoV; dviwk 837 25622 

~meJ:II odlc:d.mého daňového ziWld!: .. 

~..8ti:čto",áú! .ako nák]~d 

~v~ do ... ·)aslooho imania 

28. Informácie k časti G. pi5m, g) !dohy t. 3 o z.á\rlzkcc:h zo sociálneho food ... , , _ .. 

Bezprostredn. 
Názov poloilty !Wn6 altovn6- obdobitt predGtlidzaj~é& účlt:Mlé 

cJbdobJe-
- . .. 

Z3člatofný sQv 5ochUni:ho fondu 11370 114 

Tvdrba ~c:íállleoo fundu na ťaxcliu nákladov .2 929 ) 000 

Tv<;irbr.~daLm::bo fondu z.ózisku ., O 

~'1ná tVúlhe .soc-i;fi]I~Q fondo. il O 

1'v4,ll"h.a sCKWnehQ fondQ5p{llo 1!J1!J 300m 

Če.rpm!le 5O~1IUDC!b.o IÔJldo loW l 134 

Kon-ečUi' zostat-ok .sodAlnť:ho !ondu U6 iO'iO 
o> • ... 

~Q. lnformide k časU G, pEmL I' prílohy č.3 o bal1k~ Qv~, pMtčklcft II laifkodobjch finančn9cb 
V9pcmoéiach 
Tabuľk:a:č t 

Orol!; Suma IstRty Sumli$tiny 

Dátum v ~liinlj men .. \lp.ri51ui11ej ment D 

"nov položky Mena p.2I. 
.splltl'lósti za behaj tíélQv:n6 blllz]3R!slJedŕle 

v%- Dbdobll pr~dchAdmlfIce 
účtOvne obdobte 

II b, e d ~ f 
... -._-_ .. _-

, DI1I"dobé bankm'e úvery 

od 
24.10.2011 

Plynofikácia kotolne PK- 9 
€ 

3,623 :20 ~7-2i)13 17 215 122419 
Podbrezit\y od 

24.10.2012 
:2,14 

Kri1kOOobé bsnkm'i livery 
----
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_34. lnformácie ~ tmi G. ilim. mJ prílohy e. 3 o majetku prenaJatom fonnou flnanČllého prenijmu 

Be!Jti ťičtovnÍ: obdobie B$rtlrosfr~.,. predchádzaJCu::e Ílčtovnl 
obdQbla 

Nhov Sp1~lnOsf Sp1alnO$t' 
po~ 

dojDdného 
od jednéh!:) roka 

Vl2CakOplľ doje~éhiJ 
od }(!dnMIo raka 

do piatich tdtov dl) piB&b tokov vl'aCako pJt 
roka vrátan. vrátana rokol!' mbvritml vrátlne rokov 

a b c d e: r g 

Jstinll 2j6$ 

ľinančný 00k1M1 79 

SpQl1l 2441 

H. ÚDAJE O VÝNo.SOCH 

Výnosy na úČte OO] 5polu l 004 39&, z toho oap'jiznamnejne PQloiky uyedené '" tabu1'ke: 

60~002 - Tržby - nájomné pokrý'vl.yíice odpisy majetku - A 

60204$ - Tržby za užívani~ n~bytových priestorov org. - B 
6020 L 4 - Tržby za v)'kon správy bytov a NP - C 

35.l.Rfo,micI~ k ~lIitl H. p1sm. a) prilohy CO 3.0 bibtkh 
.. 

Typ ~kOVl tolar4:lw. Typ vYrobkov, tova.rO\'. Typ výrobkov, toYatov~ 
SililI" (nlprldad A) $lu$b (nlpddad S) $1.yfJ~.IDIlp61Jdld C) 

Obl2st" (ldibytu Smi Bez~ctne 8dJt.é Bez~Uedne BefMé. ~dn~ 
úélô\l1lJ6 ; prooc:liädzajUce ličto·ynj predchiilzaji'Pce . úao"né préltchMr.aJQc~ 
cbdol:![e účtoválf obdob~ obcklbil uCtO!'iQé tlbdobfé , obdoblB učtovne obdob1e 

.c 

a b c d c, f 11 
SR. 357718 363 "$/ 182 692 228551 144633 145 9g7 

SpCtlu 357718 363281 192 oo::! 228551 1~4 633 14~937 

aB. I nformkl I k emi H. pifim. g) prllohy č.3 l) ältom obtát! 
.-

Bež.néúčtO"in& 
Bc.prMtratIM 

Nízov poloHty obdobtl predcMdiellQtt 
účtovné obdobie 

-

Tržb)' .Zfi vlastllé výrobky O O 
Tržb;r z prcdlljill služieb. 1004 390 1 Q55 796 
Tržby ZII. t(waľ 2:70 3840 

-,-"-

Výno5)' ii:o:zä.k.azk.y O O 

výnos.') z nehnuceľnosti oa pn:claj O O 

Iné ..... ýnosy s-\'iVisiace 5 bdnou ČiIlOOst'OLl 5977 

Čisti' obrat .re1kom 1 {t04 660 '065613 
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I. ÚOAJE O NÁKLADOCH 

39. Inform.tdl k emil. prilohy~. 3 4) n"kladoch 

Bein' Clltovná 
BezptMb'adn. 

NizovpoJo~ obdobIe predchilmljúce 
účtcwni obdobll 

Náklad)':za pod.}'tiiLtté sldby, Z 1ohO~ 172.514 207975 

NáfJatiy WJčŕ aud[(()ľ(Jv/, audflo1'Skej :$pvtMnostt •. ~ loha.' 209~ 225.3 

náklady zl!. overenie lndiv3.óuálnej učtr:tvru:!j zá .... ierky 1950 1950 
- ---

iné uisfoV8Ci-e audff0J:'5.kc$lužby O D 

5~I\'i5iaC'e 3udltnT5ikli služby 142 303 

Náklady na pľá ... ~ sbday. damJ1lÝ poradcá, z lo/t() : 1306"1 11#1 

daňové poradenstvo ;3 000 HlO/) 
oota.'tné neaudítorské "S~uiby -pnlv:rnik 10064 114141 

-.- ... ' 

OSfamé ..,.~nmmté polofJry ná!dadOi' Ul.p6slcJ'lmlf~ s{rähy. ~wh(): fl395f, 15443S 

Nájmtmé 116698 13193$ 

pošta. te.lekom.sl.. IT 17 ~61 22. SOl ... .. 

Ostaine ,~amne pDl:OŽky nákladlj)'II' z hOrS(lodôrskeJ lInnos1t, 
z toh.n: .- .' 

05Dbné naklndy 457152 51.1171 

Oaile II pO.1!~~!' S 14~ 13 ila 
oo 

lne pre, .. M?ko"·1; néldndy 10925 593() 

Odpisy 3599"70 371983 

Fluofné JlI~ltllld,. .. ~ t'llbo: 1014 360!J 

/(~ sti'aJy. z feJha: {1 () 

lrurm\'é $l:r8ly ku di'lu. ku ktorimtl saZ:.OSl:n'o'uje úttovm 2ávlerka fr o 

N ~kbl.[JGvé ÚTOKY .3 273 5309 

MimC,lriadoa: HlÍkIa.dy,:z t()ho~ o o 

.. 
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l. ÚDAJE O DANIACH Z PRÍJMOV 

40. htfOt~é k fntl J. pism. I) ai e) príloh)' ~. l o tf.aniach z p;rijmov 
~ 

Bežné ômovl1e Be:zpl'05trecMe 
Namr polofky obdobie :predchidzajúce-

účtovn' -obdobie 
SUIDa oc11o~nej daňovej pohľllďávky llč!úwneJako náklad alebo a31 13 
IVÝ~ \'Yf)IV\>al fica zoo zmeny .sarlzby d!m~ ;;r; PT.rimo:v 
Suma. odlož.eného dadovébii dvflzku účto\iBriéhl) Illu; náklad alebo 

O D výnos vyplývaJút;Í .zo .ztneny SiIldzby dálle z prIjmov 
Swna odlot.enej daňove; pohľadávky tý1!;:u.jÚéa :SiJ.. utIicm:rua daňovej 
roty. n~yllfit}lch daňo\lýchodpúČto'Y .a iných nárokov, ~o .~ 
dočasnýehroz<lieIIJ'Y p~CbádZBjudch úČto .... .ťJ~ch čbdobr, ku O O 
ttQJým ss. .". p:rcrlchMl~oclch úČcovnýcb. obOObiach odloŽEná' 
daňoVá pohľadav~aneÚČWvala . __ 
Suma.cdlože~éh.o dat\Ovéh6závttzkil. ktorý vZl1ikol z dÔV{I.du 
neť!čC01o'ania iéj ~lUti -odkt:&mcj d;incwej pohľoo~vky v bežnom 

O O uf'tovnom. oboob~ okti:iďej sa (1.:!(OV~l) v pľOOchá.d7..a.j(tt:kh 
: účiOVň}'Cb. obdobiach 
. SUr'ň~ neuf'1 Ullwn\Jho umorenia daňo'Itcj Skill)', nevyužirjeh 
dllftQ'lpj'ch odpat'ltDV a iných närokov a ódpoi::rwteľnýclľdO<::j~ych O {I 

~[elO'\,I. ku kt{){ým neoola Učto ... wui Ddloženádaňová pCJoJttradávka 

SUtru1 odloŽenej'<Jani z ľJijmtiv. kt~ií Sil ;".ď:ahu.i~ mi položky 
úeto~ pcl3Itlo Íl~ I1Čtyvlnstného imllma OOz·(ičto'i.'tlnja, na úcty O O 
ru.k!rtdov it WOO~V 

41.ll1fonnácle:Je; casti J. plam. Il oa ol prilohy ~, 3 o dan~ ~ pňjmov 
____ o 

-- . 

Bežnéúčfcwné obdObie BG%piosklCni PrMCh~(2C8 

Názovpo!oiky 
ó~6 abdod:iiG 

ZWad'dana Daft Dan. ZállJad dlne Dali Daň 
v% v% 

a b c d ci f & ._--- ------

V>':;!e~ok hospOdárenia pr-ed -96162 X X ~t13 822 x x 
idanerdm. z 1oli(~~ 
tro~3tk.a dan II x 
Dai\uVťl oeuzn:ané náklady 5828 9917 
Výnos}'nepodliehajúce dani 1121 1660 
Umof.eľlh~ däl'ii:M::j sU"aty G (} 

Spoitl -91455 -t65465 

Sp!i!I:rm ~ z prijme\' II 1~ ;c; 19 
Odložená -daň :7. prijmov x :t 

CelkO'lo'íi. dtl~ 4 prrjmQ'" x :< 
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K. UDAJE O PODSUVAHOVYCH UCTOCH 

42. lnforrn~cIt k časf K. prlIohy ~ 3 o padiúy~h pOlofUch 
-

Bm:liľťJ&trednc 
Nbov položky lIdoé iičtúVlié ~bd(Jble 'preaebäd7-áj'6~ účtoVné 

ôbcJob}e 

Pten~ja1ý maj~t.ck 247$435 2478435 
MajetOK " n3Jm~ ~(>peratt .... ny pn'ln.1jqm) 

I 

Maje1QK prijatý dťl í'tschov)' 
.. 

Poh rJ!id~ ... ky'! derivátov 

Zäv!tky i.optir derivátQ ..... 
Pdp1~ pohľädávky 31306 256-64 
P(Jhl'ad'vly z l~n:g:u 
~,;ilzJ;y ~ lclfSingu 

Iné PQ5[)fty 

L ÚDAJE O INYCH AKTÍVACH A INÝCH PASfvACH 

43. Inrormk<le k ea~U L prstn, al prlloby č, 3 l,) pc!imÄ.enenýl;b m~ch 
Tabufkat. 1 -

BéiM úGtOltné obodobfe 
Druh podmieneneno milku 

Hodnota celkom Hodp~v~$p~~jm 
, QSoDim 
: Zo wdnych roihodm.1lf 1(;00 1000 

~ poskytnY1:9ch drnk 

ZO vmilecno ;závhn~cil\ právnych pri:dpisoy .-
ZO :zmluvy !J -pooríadenOffi závlzktr 

Z ruČl=J1ia. 

Iné pQdmicnm! ZÄ~zkjl 

_ .... -

Sétpr061redn~ predchádzJjúce f1alovnó abdobie 
Druh podmklraeniho zivmru 

Hodnota telkom Hodnota voči sp:ri~9m 
-ciobiám 

Zo sudn}'Ch tolhodnUfi 1 (xx) t ODO 

Z ~kytnutý-cb ~áruk 

ZO lt':Šoobe.crw d~ýcl'). prá.V1~ych prel;lpisov 

~ zmluvy ~podr1adcnatn záViizku 

l ruč~niÍ:l 

Iné podJ.i.ie:ňetlé .zá: .. ililkr 



Stranil. 2CN'21 

M. PRiJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH A DOZORNÝCH ORGÁNOV 

4S.lnformicre k časti M. prilohY e.. 3 o prijmoeh a vilKldkb člena\' itatutimy(:h org:II\>OII, dOl'Omýeh orginov 
Iln100 o:r;ínov 

... 

HOcMCIta prllll1u~ výhod:y s~cfl 
~lentH OIlIinot; 

Drub prijmu, výhody b 

iiaMámyeh . dozorných ' Injéh 

Casr 1 - Beln~ ~ne obdobie 

a éasr 2 - B~Zpró$tr«i~ pradchédia-jUca 
út1time obdobie .. ' 

972:9 1~20 
Peňllžm~ prijm)' 

91BS 78:)(.i 

Nepeňa.me prijm}' 
.. 

. Peňmé pr-edc3Il\rll'}' 

tNepdláŽ:né pr'OOda'llky 

PťJsk}'Irlln-e ú .... ery 

:POS.lsytfHlté.2'ilrLlky . 

Iné 

. 

41, Informäda k 001 P.pr:iklhy a. 3 o :tmen6ch vlamébo [mania 
Ta.buľka č;. l 

Hodnota prijmu, vYhody bf,afýth 
(laMyorgMI:IY 

c 
itatutámyc~ d~mýcf1 Iných 

čast 1 • Bežn~ Učto\in~ o~ 
cast' 2' • Be.zpiOstfWoo P#1obtmájÚOO 

Očtovné :Obdobia 
(I, () 

il -O 

.. ... 

Bdni účtovne obdobi" 
Pololka vlestn4bo stav na ~lmtW stav na konci 

Imania ijčtovného Prlrastky Cfb)llky Prewny ťitoYllého 
obdObia obdobia 

a ~. c d I) ... f 
Zá'kIMlnt imflni-e '5-26924 152S9.2~ 

.. " - --_.~, :< 

V~astné iikt:i~'.1 ... 1.1·;'ln~ 
obchodné podiely 
Zmerul zIí.kllildneho 
irrumka. 
Pohľ:adávkY:!ll uptsál'lé 
vlastné ltnanie 
Emisnóážjp 

'-', 



Stmnií 21122 

Ostatné kflpil~i1~j\'Č 399'987 300 9B7 foody 
ZAkonny ~"lCTVJlÝ fcmt:l 
(ncdeHlerný fond) 
z kapiUU()~ ..,-kladov 
Oceňovacie roxdic1y 
z pr~ta maje1ku 
a zä,,'lbk-nv 
Occl"iovBcie ro2rliely 
1:. kaclltlQVých účastin 
Ocelio\'llOi~ r(l .. ,di~ly 
z p~OCI1lmi(l prI :t1~JlI~ 
jsp.lynutf II :rOzdef.enf . 
p\kQmtý re,u:rvný rond () c 
!Ntd~meľtiý fó.nd 

iStatutáme foo~y 387519 391519 
~ oshttné fon~y 
[N.ernzdelen:;' t.lsk 
minulych rokov 
!N1ruhradená' ,35924 114104 (} 210~ 
stre.~ minulfcll. 1'0\(0'1' 

VýsledOk 
hoSPQdmcnia 'b~ného -174104 9&491 
účtovného ood"bia 
Výpl.ttel'!é dividendy 
Oslafné položky 
vblsbieho !truI1;Illl 
Učet 491 ~ Vlam:n6 
~mank: fyzicke] ~ -
IPOdIlikalefar 

TabUlbi5 2 . 
SuPI'Mtrtdl'Lt mlcfdlidzljťice účtovni ťJbdó~a, , 

P.oloib vJa$t~ho stav ml *lllku 
. 

SlilIv nakond 
Imania, účtovného Prlnstky O~ Presuny ~j'étovného 

obdobl~ cbdobia 
a b c 'tj e ť -_ .. _.-

!Základné irnarue 15iSg2~ 152~ 924 
V\asl:n~ akcie a v~astné 
~odne poo'l!ily , 
Zmeno ~Idooného 
imani~ 
pohľadavky zn 'Upísané 
vlastné iRl.8.nia 
Emisné9.žtn 

.-.. 
O~ kilpitálové 399987 399'987 fondy 
Zákonný rezervný rond 
(tlcdeli~tný fťlňd) 

2 kilpiláJovvd~, v~ !eOOY 
, Qceoova:cie ~07.rlkl)' 
'l prC~tmiB. majetku 
,:il. Lá\'lizkov 



StrBJJ:.il22112 

OceňoVilCic ]'t)%(jief,Y 
; kapitálfl"5'cl1 ÚČ8stf:n 
(kdO'Väcie rozäiely 
z PNcenenia pri zlúčenf. 
sl'lynútl 3 ro1.<I~~Ľ~~1 

Zákonný r~zeN:n9 fOOd 45638 6633 () 

N",demeľný fond 
Š'Bw:tňme fondy 6-B1 519: 300000 387519 a os1a1né fondy 
Netťlzdelený zi$K 
minutých rokov 
Neu.hJiJót..'1lá: ll! 16042 J59l4 
:strata minulýth ro'kQ .... 
V}'sledo.k 
hosp()dlrenia beln~ho -42 6it ·114104 -42 6:.s I -174 [04 

účtovnéh.o obdooia 
Vyplabmé di"lídendy 
Ostatné potoflty 
vt~tnébo iitUl.:nia l 

\JOel 491 - Vltl:!.tn6 
imanl.e fjlzickl;'!,j [l~by -
POdnika~l:ra .. - -

Zmeny, ktoré nastali '" priebehu ooovnéno obdobia a v období od dátumu ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a obdobia jej vyhotovenia v zloženi orgánov spolornostr datoVaŕJé 
podra ,ápisov v OR OS: 

Óenovla orgánov spo1očnosti II roku 2014:: 

Predstavenstvo: 
• Ing. Jozef Repaský; predseda 
• Ing. Jaro~avChomo, p!)dpredseda od 15T3.2012 
• Ing. jozef KÓrenýl člen predStavenstva',od 15.3.2.012 

Dozorná rada: 
• Mgr. Martln Krajď 
• Ing, Jo:z~f Bobák 
• MUDr. Alžbeta Smľešl1a 

O~ SKUTOČNOSTI, KToRt NA,STA1I PO ~NI, f(U KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČfOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA lEl VYHOTOVENIA 

Po rlátum-e ku ktorému sa zostavuje účtovná z.ávierkal t.j. po dni 31.12.2012 
nenastali do súčasného obdobia zmeny 'l perSónálnom zložení org~oov ä II 
organiZi;lčnej ~truktúre spoločnost]. 



49.liIf{)M'l:éde k ča"1 T. prlfohy Č. 3 o prebl'ade pllnlŽl1Jch tokov pň použiti nepriamej metôdy 

Označ!.nl. Bafn'ú~n' 
Biizprostrednt. 

poloDí)' Obsah polm)' obdobie' pq-etk:bitnaJúct! 
ačtovné obdobie 

Peliidn~ tOlI:Y z prev~v.J llnnOltl 

ZiS 
VS'sledok hospodarenli! z OOiooJ čIlloosti prad zdanel1lm daňou 

-96162- •• 7381:1 
% prfjnov (.joj.) 

~ft op~ ovpJ~ ~hD.spodiWnia 36S;n A,1, Z b~ ~ pmd~daňriu zprl]mov(+J.'. 358361 
lsätet A, 1. 1,. až Ao 1. 13.) 

~1.1. 
Odpi$)' dkMbéoo nernnotnébo maIflthJ a dlhodobéOO 359910 )12%3 
hroo1ného majBfku(+) 

ZostaUrová IK.xlnota dlOOdobého. nefJm01nšhli majett:u 

A. 1. 2, a ~ hmotného ~1gJ UGfovailé pi "rr:adenl tohIO. 
rnaje1ku iJo natJadov na: babiu člnnnst' •. $ v)inlmkoll jeho 
predaja {+} 

Ai 1. 3. Qdphrúpravnej pal.CiŽky k liadabudnutemu ma]~ {+I~) 

A.1.4. Zmena staw dlOCdolJYch rezerv {+J.} 2731 :251 ' 

A.t5. zmena staw opravn)th poloiiek (+{.) -4;567· -6545 

1\.1.:6, zmen.á stavu pob:žiék :č~~ rntlišeňia n&ktadcw a vfroso,;, ~~67· 200 
t .. J.} 

.-, ". 

A.1.7. DivIdendy s iné P.Odf.et)' na zis~ liawaiie do v)iňÓ5LW (-) ! 

iA. 1. 8, Údy ačtovaM dG nákladov {+) Jl7J 

A, 1.9. Úroky účtované dl} výooSO\' H yJ79'.3 
____ 0_. 

KutzO\lý zisk yYl:1~1ený k peňažn~m prosl:riedkQm a peňszÍ1jm 
A..t lO. ekvivmootrJm k~ dňu. kLi ktorému sa zosta\'1Jje Clftcwl\á ~ 

i/_) _ 

Kurzovástfa1a vyasfEl(J8 k peňí:iiným pros~m Fipeňa~n-Ym 
A.. 1. 11- eklJiyslentom ku dňu. ku kkrimu sa zostavuje ťlčb::wná 

zavlarka (+} 

ll.- 1. 12. vyslédok " predaja dlhodobého maJ€$u. s v)'Mnkoo maj~. 1114 63 
k10ry sa považuje za penámy ekvivaleB1 {+/~t 
Ostat~ polóžky nepeiiainého charakteru. ktor~o~uP1 

A.. 1. 13. wts~oospodärefJiaz betnejiinnoSli. S vYnltl\k()u IYcih. kloré 
sa uyMzajú osooane v Iným častiach prehradlJ pe~aŽI1ýcft tOO:JV 
(+/.). 
I/JJI:Yv zmien stavu pr8CWrMJhok~tJ1IJ .• MorYm sa fl8utefyfDhio 
opWM1a rol. rozdi.8f madzi obežným majetkom 

Ao 2, ~ kffnkóddYými záväzkami s výtI/mXIJu ~ .obemého -l9!)S7J 6776. 
majetku, ktoré tlÍ súčasťou p~n~ prosfifOOk.(Jva pBň8íných 
~9l11ťW.. na~ok h~a z bWP3} fJnnoI;rl 
'súčet A. 2. 1, e! A. 2.4.) 

A. 2.. 1. Zmena stavu pohradavok z pisvt4zkovej élnoosli (.J+~ ·ns:u 66.83 l 
_ .. 



Oznaéenie Beinéu~né Bezpr(1$lred~e 

polOŽky Obsah položky obdobia pnddlidnJúce 
Očtovne QbdobJe 

IA. 2 .. 2. lZmena stavu záVäzkov 2 pmVád~ mnosli {+J-} -1]67.94 ~30 

1\.2.3. Zmena stavu zásob H+) -257 

Zmena staw kráIiodobél'lo ffna.nMéfto rriafeUw.s vynlmkau 
A. 2.4. ~. ktorý je súI!a$ťOI,J peňažných ~kOV a penažnYm 

ekvlva!lelltov (.J+-) 

Peňiffu& lOky z pŕevídzkorteJ~~t1 S výnImkou 
[prijmov ft· riýthrvko~. fctoré $a uvUuja ~sobl.tn. v iných 6U16 lSgS!H 
fHtlGch PrMr~du pwmých lo.Kov (+I-), 
(súč.t ZIS + A. 1. + A.l.} 

._--, 

A.. 3. Prijaté úroky. 9 yYritmkoo tjdl, kW ga zaBle.ňujli oo 
Inm~)tch čillIIos1l(+l . _ 

A. 4. \JYdavkY Ra zaplatené úroky,s ~ni~1l ijc]l, ~,sá tačlMují:l 
dG lltJanenycb äiónos.ff H 

--. 

A.. 6. Príjmy z dMdartd a Ih~ p:xfiebvnazisku. s výnl~u '9th. 
ktori~a zaéltlňuiu do Irl1'éSt~~h člnr.tOstf ltl ... -

A.. 6. Výdavky na ~e,n~ dMdend~ a ,Í\é pW~1y na zisku, 
s v~irnkotJ t)'tb. ktoré'Sa začleňujú dO íilalJčnýCll ~(I H 

-
. PeJiafné ;fOq % prarirfzl0Vi'j&oosti {+I-}, 
..(~.Z/.S..A. 'I. atA. 6J. 

A.r. 
Výtjald:1 na daň.z prijm()\i úé\IW~ jednolJ:~. s výnimkou tj<:h. 
ttofé ~ zaťlenujú oo in~icrJý<ih ~lnnós1f alebo nrnmčn~ 
činnÍJ51í (-J+) 

A.a. Piijmy O'3ta1né- 'y1'\'ahujOoo sa· na pre\rádzkow ännOsi' (+} 99GI7 3100l 

--

~,9. !'JYrlaYl:~ 061alnélllfahujúcfI sa na prevá~ W1nosf {-l : ~S:1t)56 -1!i0310 
-- -

IA· Čisti pmriné toky: pre~o~ tlrm.DSD (+l-J, 8058'7 3,70386 
(sríčti·OS il- A. 1. ai A. ;tJ 

Peňiliry' toky z rnttestie:ritf 61mlosli 
--- ... ~ .. 

B.1. ~avky naob&1aranle ~ nehmdlného~ (-) 
'--" - -

B.2. V~a.\Iky na obs1B.ranie dl1'.odobétJo hl'nolného ma.)e1ku H 
, - , 

Výd:wky na Db51atanie (lIliodobýcb cem~papjel'OY II 

B.3, podielov li In)'ch ~ý.ch jednotkOOh. s výnlm&:óu CeOOYCb 
paplarov. ktore ,SS p!j.\ÍäbJ)l za pe~é ~IBl'ltYa cenn~ 
paplero\i uroon\ie1tna predaj aIeOO /liJ ~anle (-) 

8.4. Prijtnv z predaja dlhodobého ~ehmotnéhocmajelt;u (+) 

8. 6 Prijmi' z predaia dlhDdobého hmotného mC\iett.u {+} tl14 63 
... 

PrijJily Z predaja dlhodobľ:;h ~nnych p,iiplenw 

8.6. 
a podielov V Iných (ttovnj'ch jadnoCkául1. s výmmkCU <;el1(JjcIl 

~. kkl~ sa JXMlZtJiU za peňemé iJIkvlvalenty a eoonýdt 
- určenkih na predal a~ na oIx:J'tQdbvanie (+) 



Omaetnl, Selni ilčtOYM BcprMtndftl 
Obsah polDfky . i'édch~úclt položky obcJDbfe P .. , 

úfliWn6obdoble 

"')'dMY na dhXIObé p6žiaky te5ky1;tMJté irťhwnau jedhtKlroiJ 
8.7. Inej Mtovnet Jednotka. ktorá je s<ičasfcl.l konBoUdOY3liého CeI3J 

lir } 

Prijm)"zQ Spläta'IiQ dlhodob9<:h ~ po$ky.lttutycn 001oY~ 
8.a, lednotkou Inej účtó\InBj jedllOik6. kttxá Je súčasl.'oťJ 

k()DsolidCJlioanéhO celkU (+} 

~alJfqt na dI1Cd#k ·p.M:ičky pJ!!kybiotl!. t'JGrovoou jednoltiou 
S.a. lr. osobám s _kOu dlhodob9dh pô1iči'ek ~~1m,ltycb 

účtovnej Jednotke; ktt;G. j~ sOčaSt'oo konsotkJovaného ctlllru (.) 

PrijiJJ)' ·zo iťplát:atlia pO~lek posky1nulýd1 OčIoÝ1'lou jOOno1kou 
8 10, trelim óSobam, .s ~nl. pÔŽlEä: posk.y1JJutýcb GCtoVlWi 

jednotke. ktnr.i je' s'účatJťoo kóišol\dQvaÍ'lehO' celku (Ť) 

8.11. PrlIaIé úroky; S \'jnimkou ijm l tton'ua DJÔleoujú do 
...."- .• : .. :uilno$tl {+i . .. ' .. 

8.12. Prljffiy z di~nd ct inýQh ;P(XÍié:bV ~ ilslOJ.s yYni~u tYch, 
klnrés'a z:tčle~ula do preY~ti činnosU {+} 

~._ .. _-.-.. " .. ~ 

V~sO\lI~:s ďeriV.ifinl s~kOO;ä sĎur&iJé 
8.13. na pff)da]-alebo n~otchodO't'a~~ aleb;} ak sa 1Iek1 vYda~y 

pewalJJjQ za PÉl~a.blé 'tt:.t~ ~ ff~r!l1 elnllQ~~ H 
.. 

PriJM~ $iM$I~$ (:järivätrilľS~lrhkJLI!ak sil ~i1ä,na preq8j 
B. ". alebo,,~ OOóMiJdolianie. alébO a sa·1ieto výďa\'Ky POliážlJjO 

lS;I peňaŽné IOkyzdlnanOOeJ~~ t+) .. 

8.15, Vy.d.;M;y nErdm ~ pnjnov ~~~ jed~. "ak j& iu 'roo!ne 
t.it det InvesI1čnYcn. člnnos4J (.} 

9.16. PrijiJJY rniMorladnSltci ~ lfl1'ahujúr.e:sa na i'lI\lBstiéllO 
e~rqsr (+) 

8.17. YYdavKY mimoriadneho charalctBruvz(abu]OOa ~'a lIairWesOOl1ú 
~IJlOOsr (-) , 

B.16_ ~ priJmy vztahuJClce $a na ll1~tlčnCí člnnQst (+} 

8_1~. OsIa'né'výdavky \lZfahujQoa ,sa na fnl'$!it~ú činnOS( (.) 
--

B. éfnipeňainéJofcýz in~ ~~ 1114 63 (fú,et B. 1 i .t B. 1t} 
"-"-

PeĎaine toky 2 finančMl l:1nnCtS-ti 
oo ... 

C.1- Peňažn@ tol!yvo \18Stnom imsm (súl":9t G. " 1.ei C, 1. 8,' ~S4!J3 -474101 
... 

C,1. i. Prij~ z UP!S3Iljcb akCl(·a OO:hD~nÝQh po:fielCťi (+) 

C. 1. 2. Prijmy z ďalšldlltladôv do iJlaS1ného lma~l~ spottnlkmi 
alebo fyzickoo ~sd:Ou! ktorá JB Uétovnouj'ednotkou {+} 

-

C.1. 3, Prlialé peňainé daIY {+) 

C,1.4. Prijmy z Ohrady straty sp:>b!i1fkmi (+) 

,c. 1. 5. 
Vjda~ na cb3tamrne alebo spalJ1e odkťlpenie \Ilas.1nýth akcii 
il >daslnýr;h {\beb!xltl~ podlafov (~) 



Ot.na6Anla Bežné účtovn6 Boprostrtdnl 

položky O~h polony obdobi. preddl'dza~ 
účtovné abd6b1l 

C, L6. \I~k.y spojené so ZI1~im fondov vytvoren~h G~1nyoou 
IJednDtkOu (~) 
V9davkYna yYpfalenie POd}áI na 'lIlastOOm imanf BtJQloč!llkmi 

C.1.1. 1~~me1 jednotky a fy2ickoo osOOoU. klOré je úetavnou jadnoikOu 

C.1. a. Vjdavkyz I,*h d&.rodov 1 ,ktcfé súvisia sO 2l'lllenlm "ladnéhO 
ImanÍa i·) 
P@:inétókyvznikejriť;el dN'IOdo#Jých l!\t~.!I~ 

C.2. záv8z1rôY z Ilrl~ ~ 
I($~ p, 2:.t 8Ž~ 2. g,l 

(;.2. t PtIJiny l emi~ dlh&iýé:hoeABýc:'h ~p.I~rD'J tot) 

C. 2. 2. ~a~y mi:UhradI.f téväzko\t,'~,dlh.:.CP H 

lc. 2. 3, 
Prljmy z ,Uvemvi .k1oli, QčtO\lnáj ~notm iJJSkyt1á baAkaalebo 
pObOCka 'Zah~nlčMJ banky, s..yi'llmkou ClWlfOV. !dora boi 
JX)Skytllllltt na zabezpelJ.enla hlavného ~metJ činnJJ$ti {+} 

Vý'da\lk.ý na. sPOOanié Ú'YerO\J, 1<tor.e účklVf1~jedoo1ke 
C.2. 4. poskycJa ~á a)et(jpóboéka iBhr~miäl:ej banky, sV.kou 

OvetO\l, k.\O~ oofi pnslí:)o1ňuti! fia zal:ie~~nlä hJavnéOO 
predmeWélnnostl. H 

C.2,,5. PrljmY'J;,pnjaijch P9ž_ (t) 
C,:2. 6. V~M sp1ácáriié' pO!llek (-} 

C;2.7. Vjdavky 'Ila ólli'adu ,~zt.o'i z poulf!Ja'nla, maIaltU,kklrý jB 
pt8dmetom zmJbvy'o kúpe ~j ~ {w'} 

... 

Pl1jl11yZ G'S1:a1ných:~bYch mizl;Ov ÉI k/:!:lIf<OOottVch 
C.2.,a. ~ám.krw ~äjOOiClí z ~Ml'lČÍ'lej 'člrinD~1 (\čIiw'OOrjjednótk~, 

s ~kOO týOOI ttoré sSl.IvMlajú QSobilIÍe v inej Msti prehradu 
, '''".II. tčílwv (+l 
1"'1-"'11"" 

~aY)!~ na $pI'äcianié ~9Ch dlhodobjch ~kŕW 

G. 2" 9. 
a k1'á1J«xhbYch záVäZlm ~ciich z finanälejďnnosU 
ocrovnej ~dy, s ·výnirnkoo tj41. klor& ~a lffiIdwjťl Q~oe" 
~.~~j éasti prehradLi pel\ain)'etÍ 'oKOv H 

C. 3:~ V:i'dayk~ na zapatené ťrrot~, s \1'Iúrnkoo ijcl1.)!;Ioré !3á zai~ťMu 
dÓ pte\ládzf:~výY:J\~mnoml {-} 
\f~ na vyplatené. dlYklelldy a lne p:xfdyf'l8 zIsk!J. , 

C.4. s vjnlmJ;\lu iý<:h. kI:oŕésa ztflei\ujil do ~ád~ člnnooti (-
I) 
V~ súYisiaoo s dedVllml, tt \lýlllml«lll, ak sú určie!1é, 

C.5, n,a prooaj' alebo na olM::horl~al.ebo ak sa povahJj.O ,~a 
1~i1~oo l<Jk.)' z mves.tiälei OitI'Iood (-) , 
Prijmy sMiace s deMvä1ri1i, S výoinlrocI, ak sú lirčetlé na ~ai 

C.6. alel» na obchodtlYafiie, alebo ak sa po'ta2ujO ZB p~nažOO toky z 
il\lesljČflej~ (ot-} 

p.1. \tYda'l+:y nadali z prijmQ\l úcrtavooj jednoD:y, * [Cb fOOŽnO 
;rtJBBnif do fiIlaOOnS'iJ, činnosti (.) 

C,8-. Prijmy osta1J'lé 'Iflťahujúre sa na fiŕl~noou 6Mosť {+} 16S3 
.. 

G.!l !Vydavky ostatné vzfahlJjuce sa na Ilnančnii činnost (.) 
-.&"91 g 

.. _, 



OZl!iiGaniI BlZnl: ú_r1é aeiproslttdné 
poloJty Obsab polof.ky obdobit' pr'ldchiidDJúcl 

účttJVne obdobie 

C. ČŕSlé pelfrdne toky z finanlneJ čltmMi1 -95493 -43l368 
(!ti~tltc. 1. IŽ C. 9.) 

D. eis" 1.'l'ýienlil alebo eilté Illiieme peňainicb .. 137'1 -ll t191 , proSitriedkév (+1.). (~óčtJt A + B .. C) 
_. 

e. stm peftlitnfch prostriedkov iI,peňaĎ1ýcb ebiila1énto'l "I začIatku účtóvlt6bo ~bdobla (+la) 
2834013 l~~"~J7 

[stav pei\Utljch prost~~ t pe6afnjch, ekvivalentO'l 

F. ~iI kOnfiI ú~iho: obdobia prtdlÓli1'adnenim klnowtCb 
lrdéfov ~isléň~ch ku d~ur ku ~orému • ZOItwuje 
'((~i Hyarb [~t-) 

~ 
._.:.. •• ft rOtdiety vy«s*,6' k pe4dným ~,kom 
ia peňdAjm .k'irlwhmlom ku dnu, ku kWŕému $a ió&tlVuje 
~člxwn' drie*, (+/4 
.. " , t~~ch ~kéw I pe"~iBj:ch 

H. l1WfvaJe~ na,kond ~čt(wniftô obd~la up1nllnyo U 700.26 28:8401.8 kurzovj rozd'il[ý vyčlsiéné 'ku diňtl, ku klorém'u sa :mta\Iuj& 
úWNni~e~ {+J.., _. -
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