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Nám. osloboditerov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36435911

apríl 2014

zostavená:

\
Ing. Jaroslav Cho mo
podpredseda
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1)
2)
3)
4)
5)

Obchodné meno: Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
Sídlo: Nám. osloboditel'ov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum založenia: 13.09.2005
Dátum vzniku: 03.11.2005
Predmet činnosti:
a. Poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie
b. Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu vol'ných
živností
c. Správa bytového fondu a nebytových priestorov a základné služby spojené
s prenájmom
d. Prenájom nehnutel'ností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj
iných než základných služieb spojených s prenájmom
e. Prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu vol'ných živností
f. Výkon správy a služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
v rozsahu vol'ných živností
g. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutel'ností (realitná činnosť)
h. Sprostredkovanie údržby bytového fondu
i. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
j. Verejné obstarávanie
k. Ubytovacie služby v rozsahu vol'ných živností
I. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (maloobchod)
v rozsahu vol'ných živností
m. Kopírovacie služby
n. Počítačové služby
o. Činnosť podnikatel'ských, organizačných a ekonomických poradcov
p. Vedenie účtovníctva
q. Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
r. Prípravné práce k realizácii stavby
s. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
t. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
6) Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období do 31.10.2013: 35
v tom vedúcich zamestnancov: 3
od 1.11.2013 do 31.12.2013: 22
v tom vedúcich zamestnancov: 2
Priemerná mzda:

685 €

Členovia orgánov spolocnosti :
Predstavenstvo:
• Ing. Jozef Repaský, predseda
• Ing. Jaroslav Chomo, podpredseda od 15.3.2012
• Ing. Jozef Korený, člen predstavenstva od 15.3.2012

Dozorná rada:
• Mgr. Martin Krajčí do 30.09.2013
• Ing. Jozef Bobák
do 30.09.2013
• MUDr. Alžbeta Smiešna
• Jozef Gonda
od 01.10.2013
• Peter Cibák
od 01.10.2013
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Akcionári:

Mesto Liptovský
Mikuláš, IČO:
00315524

1

Počet

1526924

100,0

100,0

zaknihovaných akcií: 46 v menovitej hodnote za jednu akciu 33 194 €

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.

v
Spoločnosť v roku 2013 dosiahla objem výnosov 2 224 182,11 € a pri nákladoch
vo výške 2 273 901,30 € hospodársky výsledok pred zdanením predstavuje
objeme výnosov
stratu 49719,19 €, po zdanení strata 20091,75 € pri
2 224 182,11 € a nákladoch vo výške 2 244 273,86 €.
Spoločnosť v roku 2013 vykonávala svoju činnosť v súlade s predmetom činnosti zapísaným
v obchodnom registri a v súlade so schváleným plánom a rozhodnutiami orgánov spoločnosti.
Jednalo sa hlavne o rozhodnutia o predaji tepelno-technických zariadení (Kúpna zmluva
z 3.6.2013) a predaji časti podniku súvisiacou so správou bytov vosobnom vlastníctve
(Zmluva o predaji časti podniku z 21.10.2013).

Z pohl'adu objemu tržieb, najvýznamnejšiu časť tvorili:
-

-

tržby za prenájom tepelno-technických zariadení 190 934,58 € (do 30.6.2013)
tržby za nájomné nebytových priestorov 253 919,26 €
tržby za výkon správy bytov v osobnom vlastníctve 138283,30 € (do 31.10.2013)
tržby z nájomných bytov vo vlastníctve mesta LM 32 974,37 €
tržby z ubytovne Štefánikova 48 049,74 €
tržby strediska údržba 49 081,27 €
ostatné tržby za služby 7 587,85 €
výnos z predaja časti podniku súvisiacou so správou bytov v osobnom vlastníctve
71 372,49 € (k 01.11.2013).
výnos z predaja tepelno - technických zariadení 99 977,53 € (predajná cena
1 400 000 €, zostatková cena predaného majetku 1 300 022,47 €)
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Podl'a jednotlivých druhov tržieb je medziročný vývoj nasledovný:

Tepelno-technické zar.

40345659 €

159093458€

1187477 99 €

39433%

Nájom nebyt. priestorov

30740397 €

260 35292€

-4705105 €

8469%

Výkon správy bytov - vlastn.

14557418 €

14434248€

-123170€

9915%

Výkon správy - byty v nájme

2929865 €

2844082€

-85783 €

9707%

Údržba

7853053 €

4905972€

-2947081 €

6247%

Ubytovňa Štefánikova

4622857 €

4843019 €

220162 €

10476%

Ostatné tržby za služby

13 37650 €

10262140€

8924490€

76718%

Výsledok hospodárenia podl'a jednotlivých hospodárskych stredísk po vnútropodnikovom
rozúčtovaní a zdanení je nasledovný:
Císlo
HS

101
102
103
200
301
401
spolu

Názov HS

Správa bytov
Nájomné byty
Správa nebytových priestorov
Tepelno-technické zariadenia
Ubytovňa Stefá nikova
Udržba

Náklady

146908,12
115921,91
246673,71
1486636,10
60964,13
84548,50

Výnosy

144342,48
28440,82
260352,92
1 590934,58
48430,19
49059,72

HV

-2565,64 €
-87481,09 €
13679,22 €
104298,48 €
-12533,94€
-35488,78 €
-20091,75

V roku 2013 v oblasti tepelno technických zariadení (TIl) nastali výrazné zmeny. Mestské
zastupitel'stvo dňa 23.5.2013 schválilo návrh na úpravu vzťahov mesta Liptovský Mikuláš
s LMT, a.s (schválenie majetkovej účasti mesta v spoločnosti) a súhlasilo s predajom súboru
hnutel'ných vecí (TIl) spoločnosti LMT, a.s. za kúpnu cenu 1400000 € bez DPH. Uvedené
transakcie boli prerokované a odsúhlasené aj orgánmi spoločnosti BPLM, a.s. a jediným
akcionárom spoločnosti.
Oblast' výnosov na stredisku TIl v roku 2013 bola tvorená do 30.6.2013 príjmami
z prenájmu dlhodobého majetku (vo výške odpisov), príjmami za úhradu finančných
nákladov, ktoré sa viažu k obstaraniu prenajatého dlhodobého majetku (úroky z bankového
úveru) a príjmami za podiel na prenajatom majetku.
Celkový objem tržieb bol dosiahnutý na úrovni 1 590 934,58 € , náklady vo výške
1486636,10 €, objem vytvoreného výsledku hospodárenia bol 104 298,48 €.

Pre smerovanie rozvoja TTZ bola a je
rozhodujúca zmluva o nájme hnuteľných
a nehnuteľných vecí, o nájme a podnájme nebytových priestorov a o prevádzkovaní
tepelného hospodárstva, výrobe, distribúcii a predaji tepla a teplej vody uzatvorená dňa
29.9.2008 medzi BPLM, a.s. a Mestom Liptovský Mikuláš ako prenajímateľmi na jednej
strane a spoločnosťami Delta Shelf Company, s.r.o. a Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. (v
súčasnosti už spoločnosťou LMT a.s.) ako nájomcami na strane druhej, ktorej platnosť je
stanovená zmluvne na 20 rokov ( 2009-2028 ) . Táto zmluva určuje ako nositeľa rozvoja
tepelného hospodárstva v meste nájomcov, z čoho vyplýva, že rozvoj TTZ v podmienkach
Mesta Liptovský Mikuláš bude zabezpečovať výlučne nájomca a spoločnosť BPLM, a.s. bola
do 30.6.2013 vo vzťahu k tepelno-technickým zariadeniam v pozícii prenajímateľa TTZ.

,

,

,
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Na tomto sledovanom hospodárskom stredisku bol za rok 2013 dosiahnutý
hospodársky výsledok zisk 13 679,21 € pri nákladoch vo výške 246 673,71 €
a výnosoch vo výške 260 352,92 €.
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. vykonával do 31.12.2013 správu budov a nebytových
priestorov vo vlastníctve Mesta liptovský Mikuláš v zmysle nájomných zmlúv a mandátnej
zmluvy.
Nájomná zmluva č.02/BPLM-NP/2006 zo dňa 2.1.2006 upravovala práva a povinnosti
k správe a prevádzke budov vo vlastníctve mesta, využívaných na nebytové účely .
Spoločnosť bola povinná podl'a tejto zmluvy platiť mestu nájomné stanovené vo výške
ročných odpisov 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 bola povinná informovať prenajímatel'a. Podl'a uvedenej
zmluvy spoločnosť bola správcom 36 objektov, v ktorých bolo uzatvorených 122 zmlúv
o podnájme nebytovýCh priestorov.
Postup pri dávaní vol'ných nebytovýCh priestorov do podnájmu a stanovení výšky úhrady za
podnájom upravovala Smernica Č. 2/2011 schválená predstavenstvom spoločnosti.
Sadzby úhrady za podnájom boli určené účelom využitia nebytovýCh priestorov ( u služieb
boli sadzby nižšie ako napr. u obchodných alebo kancelárskych priestoroch)
a ich
umiestnením ( v centre mesta boli sadzby vyššie ako v okrajových častiach) . Vol'né nebytové
priestory boli zverejňované na internetovej stránke bytového podniku, poprípade
v regionálnej tlači. V prípade, že bol o nebytový priestor viac záujemcov, prebiehalo výberové
konanie, v ktorom bola rozhodujúca ponúknutá cena za užívanie nebytovéhO priestoru zo
strany záUjemcu.
Na základe samostatnej Nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.2006 mal Bytový podnik Liptovský
Mikuláš, a.s. prenajaté 2 objekty (Námestie osloboditel'ov Č. 73 a Č. 74), v ktorýCh sa
nachádzali 3 podnájomníci. Ostatné časti po bývalých priestoroch kancelárií BPLM boli
neobsadené, nakol'ko objekty boli vlastníkom zaradené do predaja formou VOS.
Budovy, ktoré neboli využívané na podnikatel'ské účely spoločnosť spravovala na základe
Mandátnej zmluvy zo dňa 2.1.2006 a jej dodatkov. Za správu týchto objektov mesto platilo
Bytovému podniku Liptovský Mikuláš, a.s. poplatok vo výške 0,8 € vrátane DPH/m2/rok.
Išlo napríklad
o objekty športových klubov v mestských častiach, nebytové priestory
v bytOvýCh domoch , kultúrny dom a pod .. Tieto nebytové priestory mohla 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 479072,67 €,
v roku 2010 to bolo 417 896,01 €, v roku 2011 358 892,58 €a v roku 2012 307 403,97 €
a v roku 2013 už len 253919,26 €. Za posledné päť rokov predstavuje táto skutočnosť
prepad v tržbách až 47%. 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.
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Medziročmíprepad tlŽieb je uveden'; v nasledujúcej tabuľke:

Rok

Tržby

2009

479072 67 €

2010

41786901 €

-61203,66 €

2011

358892,58 €

- 58 976,43 €

2012

307403,97 €

-51488,61 €

2013

25391926 €

-53484,71 €

Medziročný

rozdiel

Aj pri správe bytov v roku 2013 nastali výrazné zmeny. Orgány spoločnosti na
základe predpokladaného vývoja v oblasti správy bytov v osobnom vlastníctve
ako aj mestských nájomných bytov doporučili akcionárovi spoločnosti ukončiť
túto podnikatel'skú činnosť nakol'ko náklady na túto činnosť sú dlhodobo vyššie
ako výnosy. Mestské zastupitel'stvo dňa 19.09.2013 schválilo svojim Uznesením
č. 72/2013 predaj časti Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s súvisiacou so
správou bytov vosobnom vlastníctve a to spoločnosti INTEN-EURA, správa
domov, s.r.o so sídlom Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, IČO 46779841, ktorá
v rámci ponukového konania predložila najvýhodnejšiu ponuku, a to za cenu
70000,- EUR + účtovná hodnota časti podniku vyčíslená ku dňu predaja ktorá
bola k 1.11.2013 v hodnote 1 372,49 €.
Predmetom predaja boli práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv o výkone správy uzavreté
s 2919 vlastníkmi bytov a NP, práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv s dodávatel'skými
subjektmi a z pracovno-právnych vzťahov, hnutel'ný majetok (kancelárske zariadenie, IT
technika, software ... )
Pre informáciu, počnúc rokom 2011 boli už sledované 2 strediská správy bytov a to byty
v osobnom vlastníctve a nájomné mestské byty.
Predtým sa ešte hospodársky výsledok na stredisku správy bytov vyhodnocoval spoločne pre
správu bytov v osobnom vlastníctve a pre správu mestských nájomných bytov.

Celkove pri nákladoch vo výške 146 908,12 € a výnosoch 144 342,48 € bol dosiahnutý
hospodársky výsledok strata 2 565,64 €.
Aby strata nebola vyššia, pristúpilo sa od 1.2.2013 k zvýšeniu mesačného poplatku za výkon
správy za byt z 3,90 € (4,68 € s DPH) na 4,90 (5,88 € s DPH).
V priebehu roka 2013 do 31.10.2013 skončila výpovedná lehota 2 bytovým domom,
ktoré zmenili správcu.
Do portfólia spravovaných bytových domov nepribudol žiadny bytový dom. Spoločnosť
k 31.10.2013 spravovala celkom 88 bytových domov s počtom 2919 bytov.
V oblasti komunikácie, najvýznamnejším prvkom, ktorý naďalej rezonuje medzi vlastníkmi
bytov najmä v starších bytových domoch, bola otázka znižovania energetickej náročnosti
domov formou zatepl'ovania, výmeny zastaraných konštrukcií balkónov, výmeny vchodových
dverí a okien na schodištiach, pivniciach a spoločných priestoroch.

,

,
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Nájomné mestské

v prípade tohto

odčleneného hospodárskeho strediska celkove

pri výnosoch vo výške 28
440,82 € a nákladoch 115921,91 bol dosiahnutý hospodársky výsledok strata 87481,09 €.
Aj táto uvedená informácia bola jedným z dôvodov úpravy vzťahov medzi Mestom Liptovský
Mikuláš a BPLM, a.s. Mestské zastupitel'stvo dňa 19.9.2013 zobralo na vedomie informáciu o
zámere uzatvoriť dohody o ukončení zmluvných vzťahov medzi mestom Liptovský Mikuláš
a Bytovým podnikom Liptovský Mikuláš, a.s. k 31.10.2013 a to nasledovných zmlúv:
- mandátnej zmluvy uzavretej dňa 02.01.2006 (správa mestských nájomných bytov
a nebytových priestorov) v znení jej dodatkov
- nájomnej zmluvy č. 02/BPLM-NP/2006 uzavretej dňa 02.01.2006 (prenájom budov
a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš) v znení jej dodatkov
- nájomnej zmluvy uzavretej dňa 01.01.2006 (prenájom budov Č. s. 73 a 74
a pozemkov Č. p. 145/2 a 145/4 vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš - bývalé
priestory Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s.) v znení jej dodatkov
Uvedené zmluvy boli nakoniec ukončené vzájomnou dohodou zmluvných strán k termínu
31.12.2013 a to dodatkami ktoré boli podpísané dňa 18.10.2013.

K 31.12.2012 BPLM, a.s. evidoval a spravoval 557 bytov vo vlastníctve mesta, z toho na
základe mandátnej zmluvy 549 bytov, 8 bytov na základe nájomnej zmluvy.
Do portfólia bytových domov nepribudla v tomto roku žiadna novopostavená bytovka.
Vo verejno - obchodnej súťaži mesta Liptovský Mikuláš sa v priebehu roka 2013 predali 4
byty a tie z tohto dôvodu vypadli zo správy na základe mandátnej zmluvy.
V prípade iného rozčlenenia nájomných mestských bytov bolo 480 b.j. čisto spravovaných v
objektoch MLM, ďalej v odkúpených bytových domoch v správe BPLM do 31.10.2013 bolo 56
b.j. nájomných a podobne v správe iných správcovských spoločností a spoločenstiev
vlastníkov bytov je 11 b.j.
V zmysle Mandátnej zmluvy z 02. 01. 2006 (a jej platných dodatkov), čl. III. Odmena
mandatára, je výška odmeny mandatára dohodnutá v sume 55J7 € vrátane DPH/rok/byt
(1680,-Sk). Táto odmena bola na úrovni odmeny za výkon správy pre byty v domoch
v osobnom vlastníctve kde sa spravuje dom ako celok a BPLM nevstupuje ako správca do
bytov. Byty si spravujú vlastníci bytov vo vlastnej réžii. Pri mestských nájomných bytoch
BPLM spravuje dom ako celok a aj jednotlivé byty. šesť rokov sa odmena neupravovala, ani
po prechode časti kompetencií z mesta Liptovský Mikuláš na správcu - BPLM, a.s.. Zmluvná
odmena bola neprimerane nízka a nepokrýva prevádzkové náklady spojené so správou
mestských nájomných bytov, čo nakoniec vyústilo už do hore popísaného ukončenia
mandátnej zmluvy.

Tržby za ubytovanie v zariadení mestskej ubytovne Štefánikova 8 zaznamenali medziročne
zvýšenie 02 201,62 €. 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 bolo 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 12533,94 € , výška nákladov 60 964,13
€ , výnosov 48 430,19 €.
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Ukončením nájomnej zmluvy č. 02/BPLM-NP/2006 uzavretej dňa 02.01.2006 (prenájom

budova hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš) v znení jej dodatkov sa
zo strany BPLM k 31.12.2013 ukončila aj správa mestskej ubytovne, ktorá od 1.1.2014 prešla
priamo pod správu mesta Liptovský Mikuláš oddelenie správy majetku.

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. aj v roku 2013 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 a to už len do 31.12.2013. Toto
stredisko k tomuto termínu ukončilo činnosť. Dôvodom bola jeho nerentabilnosť ako aj
skutočnosti súvisiace s predajom časti podniku a ukončením zmluvných vzťahov v oblasti
správy majetku vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš.
V priebehu roka boli na stredisku evidovaní štyria pracovníci, k 31.12.2013 zostali v
pracovnom pomere už len traja zamestnanci. Činnosť riadil vedúci strediska. Na činnosť
boli pre stredisko k dispozíCii priestory v zariadení Ubytovňa Štefánikova.
V roku 2013 bol dosiahnutý HV strata 35488,78 €, náklady strediska sú vo výške 84 548,50
€, výnosy 49 059,72 € .
Práce vykonávané pre hospodárske strediská podniku boli vo výške 9 065,39 €.

Ide o tržby dosiahnuté z predaja tovaru 245,72 €, úroky prijaté od peňažných ústavov
1 973,46 €, úroky od Stavoindustrie 6 940,51 €, výnosy z predaja majetku 1 472 849,12 €,
lz toho predaj nz 1 400 000 €, predaj časti podniku 71 372,49 €, predaj áut 1 200 €
a predaj krátkodobého hmotného majetku 276,63 €/, odmena mandatára za vymožené
pohl'adávky 7 587,85 € a ostatné výnosy 6 312,38 €.

Majetok spoločnosti predstavuje k 31.12.2013 netto objem 1896 672 € a v porovnaní
s predchádzajúcim rokom sa jeho hodnota znížila 06468 400 €. 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
o Pohl'adávky z obch. styku
o Opravná položka k pohl'.
Daňové pohl'adávky
o
Iné
pohl'adávky
o
o Odložená daňová pohl'adávka

•

Finančné účty

•

o
o
Časové
o

Peniaze v pokladniciach
Bankové účty
rozlíšenie
Náklady budúcich období

58958 €
O€
O€
22688 €
135449 €
2 732 €
258171 €
135449 €
3080 €
165551 €
5218€
1 595710 €
355€
1 595287 €
1659 €
1659 €

,

,,
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roka 2013 nebol do majetku spoločnosti zaradený nový majetok.

Na strane zdrojov krytia majetku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.

spoločnosť

evidovala k 31.12.2013 v pasívach:
1 526924 €
90 651 €
90651 €
O€
O€

Základné imanie
Kapitálové fondy
v tom ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
Fondy zo zisku
o v tom rezervný fond
o ostatné fondy
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Krátkodobé rezervy
Záväzky zo soc. fond u
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo soc. poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Bankový úver splatený v r. 2013

O€
O€
- 20 092 €
39208 €
289 €
O€
170870 €
11345 €
1171 €
42711 €
21223 €
8269€
286 €
45144 €

v

Po predaji TTZ v roku 2013, predaji časti podniku súvisiacim so správou bytov
vosobnom vlastníctve k 1.11.2013, ukončením zmluvných vzťahov s mestom
Liptovský Mikuláš k 31.12.2013 ohl'adom správy majetku ktorého vlastníkom je
mesto, ukončením činnosti údržby k 31.12.2013 bude spoločnosť v roku 2014
postupne ukončovať svoju podnikatel'skú činnosť.

V roku 2014 bol ukončený aj proces znižovania základného imania spoločnosti, ktorý bol
navrhnutý a schválený orgánmi spoločnosti a jediným akcionárom spoločnosti. Dňa
19.09.2013 to prerokovalo aj Mestské zastupitel'stvo a následne schválilo:
a) zníženie základného imania v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
o sumu 1 501 900,- EUR znížením menovitej hodnoty akcií na sumu 25 024,- EUR
b) zmenu stanov spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. , v rozsahu rozhodnutia
o znížení základného imania spoločnosti
c) spôsob použitia vyrovnávacieho podielu zo zníženia základného imania odvodom na účet
akcionára, mesto Liptovský Mikuláš
Proces zníženia základného imania spoločnosti bolo ukončený dňa 6.3.2014 a to vykonaním
zápisu o znížení základného imania do ORSR a následne dňa 7.3.2014 bolo zníženie
základného imania zapísané do ORSR.
Dňa 25.03.2014 bol za strany BPLM, a.s. uhradený na účet akcionára vyrovnávajúci podiel vo
výške 1,4 mil. €. Ostávajúca časť vyrovnávajúceho podielu, bude vysporiadaná
s akcionárom v rámci ukončenia činnosti spoločnosti a to bud' jej likvidáciou alebo splynutím
s inou spoločnosťou, kde je mesto 100% akcionárom.

1

,
,1
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E. INÉ DÔLEŽITÉ
•
•
•
•
•

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku
Spoločnosť nemá majetkové účasti na podnikaní iných spoločností
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
Spoločnosť v roku 2013 nevynaložila nijaké prostriedky na výskum a vývoj
Spoločnosť nevlastní vlastné akcie ani obchodné podiely

F. SKUTOČNOSTI,
ZÁVIERKA
Po 31.12.2013 došlo
k ukončeniu podnikania všetkých hospodárskych stredísk
zníženiu počtu zamestnancov BPLM, a.s. na jedného
k zníženiu základného imania spoločnosti o sumu 1 501900,menovitej hodnoty akcií na sumu 25 024,- EUR

EUR znížením

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 do 14.03.2014

Dozorná
•
•
•

HV r.

rada:
Jozef Gonda
Peter Cibák
MUDr. Alžbeta Smiešna

strata

€

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 roku 2013 podiel'alo rapídne zníženie tržieb z prenájmu
nebytových priestorov z dôvodu stále klesajúcej tržnej ceny za prenájom nebytových
priestorov, neobsadenosti, vykonávania činností vo verejnom záujme a tiež odpredaja
vlastníkom týchto objektov v minulých rokoch.
Mandátna zmluva zo dňa 2.1.2006 v zmysle platných dodatkov - nízke odmeny za
vykonávanie správy nájomných mestských bytov a NP.
Návrh
o zvýšení odmeny sa nerealizoval, ale bola vzájomnou dohodou ukončená
k 31.12.2013 mandátna zmluva, na základe ktorej BPLM, a.s. spravoval mestské nájomné
byty.

,

It
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K zvýšeniu straty prispela aj vysoká spotreba energií v kultúrnych domoch patriacich mestu,
ktoré zúčtováva do nákladov Bytový podnik LM, a.s. a tiež nemalé náklady na neobsadené
nebytové priestory v správe BPLM, a.s.
Celkový vplyv odpísaných pohl'adávok na výsledok hospodárenia je 4 586,47 €.

NA
Predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí dňa )()(.)()(.2014 prerokovalo výsledky
hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a v súlade s čl. XVII. Stanov spoločnosti, doporučuje
valnému zhromaždeniu akcionárov dosiahnutý hospodársky výsledok za účtovné obdobie od
1.1.2013 do 31.12.2013 a to stratu vo VýŠke 20 092 € vysporiadať v rámci likvidácie
spoločnosti alebo zlúčením sa s inou spoločnosťou.

Celá strata vo výške 20091,75 € bude vysporiadná
neuhradená strata minulých období.

preúčtovaním

na

účet

429-

I.
1. Výrok auditora,
ACCEPT AUDIT CONSULTING, s.r.o., Baštová 38,08001 Prešov,
č.licencie 000124
2. Výkaz Úč POD 1-01 Súvaha za obdobie 01/01/2012 - 31/12/2012
3. Výkaz Úč POD 2-01 Výkaz ziskov a strát za obdobie 01/01/2012 - 31/12/2012
4. Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2012 vrátane výkazu Cashflow

Ing. Jozef Repaský
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Chomo
podpredseda predstavenstva
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1) Obchodné meno: Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
2) Sídlo: Nám. osloboditel'ov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš
3) Dátum založenia: 13.09.2005
4) Dátum vzniku: 03.11.2005
5) Predmet činnosti:
a. Poradenská činnost' v oblasti energetiky a úspor energie
b. Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu vol'ných
živností
c. Správa bytového fondu a nebytOvýCh priestorov a základné služby spojené
s prenájmom
d. Prenájom nehnutel'ností, bytových a nebytových priestorov
s poskytovaním aj inýCh než základných služieb spojených s prenájmom
e. Prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu vol'ných živností
f. Výkon správy a služieb spojených so správou bytov a nebytových
priestorov v rozsahu vol'ných živností
g. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutel'ností (realitná
činnost')

h. Sprostredkovanie údržby bytového fondu
Uskutočňovanie

i.

stavieb a ich zmien

j. Verejné obstarávanie

k. Ubytovacie služby v rozsahu vol'ných živností
Prevádzka krytej plavárne, telocvične a plážového ihriska
Prevádzka zimného štadióna
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi
(maloobchod) v rozsahu vol'ných živností
Kopírovacie slUŽby
Výroba tepla, rozvod tepla
Počítačové služby
Činnost' podnikatel'ských, organizačných a ekonomických poradcov
Vedenie účtovníctva
Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
VodOinštalatérstvo a kúrenárstvo
čistiace a upratovacie služby
prípravné práce k realizácii stavby

I.

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
W.

x.
6)

'
1 In:tionnaCle k cash A . plsm.
c ) pn'lo hly c. 3 o pocte zamestnancov
v

•

v

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

22

36

22

36

3

3
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7) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných jednotkách: nie
8) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna k poslednému dňu
účtovného obdobia
9) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola
schválená valným zhromaždením:
a. schval'ujúci orgán účtovnej jednotky: valné zhromaždenie
b. dátum schválenia: 19.6.2013

C. INFORMÁCIE O
1) Spoločnost' je súčasťou konsolidovaného celku Mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je
zároveň jediným akcionárom spoločnosti.

E.

O

A

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
a. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
spoločnosti.

b. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou
konzistentne aplikované.
2) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku:
a. Dlhodobý majetok
nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá
zahrňUje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (dopravné
náklady, montáž, elo, DPH ak nie je nárok na odpočet a pod.).
b. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou účtovná jednotka nemá.
c.

Účtovné odpisy dlhodobého majetku sú stanovené podl'a predpokladanej
doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho skutočného
opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom uvedenia dlhodobého majetku do
používania. Od roku 2009 je vstupná (obstarávacia) cena dlhodobého
hmotného majetku pri zaradení do užívania vyššia ako 1. 700 Eur. Ak vstupná
cena pri zaradení do užívania bola pred rokom 2009 1.700 Eur a menej
zostatková cena daňová sa zahrnie do daňových výdavkov postupne podl'a
rovnomerného spôsobu odpisovania v závislosti od rozhodnutia spoločnosti.
Na účely účtovné pokračujeme v začatom spôsobe účtovného odpisovania.
Krátkodobý nehmotný majetok do 2.400 Eur sa účtuje priamo na účet 518.

d. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1.700 Eur alebo je nižšie
a súčasne sa rovná sume 100 Eur alebo je vyššie, s dobou použitel'nosti
dlhšou ako jeden rok bude spoločnost' účtovať ako drobný dlhodobý hmotný
majetok (účet 022001) a teda odpisovať (551001/082001) podl'a vlastného
odpisového plánu, pričom účtovné odpisy sú aj uznaným daňovým výdavkom.
e. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý majetok nepriamo pomocou odpisového
plánu podl'a nasledujúcich sadzieb:
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4

Účtovné

ta bu I'kový
odpis mesačný
s krátením

odpisy sú aj
uznaným

Software

daňovým

rovnomerné

1/4

rovnomerné

Podl'a doby
používania
Viď poznámka
nižšie

1/4

'davkom

Daňové podl'a
odpisovej
skupiny,
účtovné podl'a
doby
používania

Dlhodobý
hmotný
majetok

Poznámka:
Doba
4 roky
6 rokov
9 rokov
12 rokov
20 rokov

f.

ta bu I'kový
odpis mesačný
s krátením

zaradenia do
odpisovej
skupiny
( prnoha Č. 1
k zákonu Č.

Z.z

sadzba
1/4
1/6
1/9
1/12
1/20

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňUje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, poistné, provízie,
skonto a pod.).

g. Zákazková výroba - o zákazkovej výrobe účtovná jednotka neúčtuje
h. Pohl'adávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.

i.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

j.

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

k. Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
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Odložená daň (odložená daňová pohl'adávka alebo odložený daňový záväzok)
sa vypočítajú z rozdielu daňových a účtovných odpisov vrátane zostatkových
cien vyradeného majetku x 23 % daňovej sadzby

m. Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú

F.

daň

z pridanej hodnoty.

NA

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy Č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka Č. 1

Bežné účtovné obdobie
Aktivova
Dlhodobý
-né
nehmotný majetok
Softvér
náklady
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

Oceniteľ

c

-né
práva

Goodwill

d

e

Obsta- Poskytnuté
Ostatný
rávaný preddavky
DNM
DNM naDNM
f

g

h

Spolu
i

36270

O
O
O
36270

36270
O
O

36270

O

O

O
O
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Tabul'ka Č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivova
Dlhodobý
-né
nehmotný majetok
Softvér
náklady
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

Oceniteľ

c

-né
práva

Goodwill

d

e

Obsta- Poskytnuté
Ostatný
rávaný preddavky
DNM
DNM naDNM
f

g

h

Spolu
i

36270
O
O
O

36270

36270
O
O

36270

O
O
O
O

O
O

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy Č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č l
Bežné účtovné obdobie
PestoSamostatné
vateľské
Dlhodobý
Základn
hnuteľné
ObstaPoskytnuté
celky
hmotný
Pozem
é stádo Ostatný rávan
veci
preddavky Spolu
Stavby
majetok
ky
a ťažné DHM
a súbory
Ý
trvalých
naDHM
zvieratá
hnuteľných
DHM
porasto
vecí
v
f
a
c
e
h
i
b
d
j
~
Prvotné ocenenie
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Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci

1228411

účtovného

obdobia
Oprávky
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného

obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného

3390982

O

O

1228411
O

3358294
O

O

22688

426394

2713972

802017
1 228411

667010
3358294

O

22688

O

O

O
O

O
O

O

O

obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného

obdobia

Tabuľka č

2

Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky

Pozem
ky

b

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostat
né
PestoObsta
Základné
hnuteľné vateľské
- Poskytnuté
stádo Ostatn
rávan preddavky Spolu
Stavby
celky
veci
a ťažné ýDHM
a SÚbOl'y trvalých
naDHM
Ý
zvieratá
hnuteľný porastov
DHM
ch vecí
c
d
e
f
g
h
i
j

1 228411 3390181
O

O
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Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného

9199

O

O

1228411 3380982

obdobia
Oprávky
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného

361542

2428053

64852
O

295118
9199

426394

2 713972

obdobia
Opravné položky
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného

obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Stav na konci

O

O

O
O

O
O

O

O

866869

962128

802017
účtovného
667010
obdobia
, ,
, .
..
Vyznamny ubytok aktlv nastal reallzovamm zmluvy o predaji technologle v zmysle "Kupnej zmluvy" zo dna 03.06.2013
v sume úbytku aktív v zostatkovej cene =1300022,47 €

.

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy Č. 3 o vývoji opravnej položky k pohl'adávkam
Bežné

a
Pohľadávky

z obchodného styku

obdobie

účtovného

Tvorba
OP

obdobia
b

OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku
z účtovníctva

c

d

e

Stav OP
Pohl'adávky

účtovné

na začiatku

139995

Zúčtovanie

4546

Stav OP
na konci
účtovného

obdobia
f

O

135449

Pohľadávky voči

dcérskej účtovnej
.ednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom

a združeniu
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Iné pohľadávky
Pohľadávky

DIČ 121 O12121 O171811 1O121
O

O

139995

spolu

4546

O

O

O

135449

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy Č. 3 o vekovej štruktúre pohl'adávok
l

Tabuľka Č.

Názov položky
a

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti

I

Pohl'adávky spolu

I

c

d

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

Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé
Pohľadávky

O

O

O

pohľadávky

z obchodného styku

dcérskej účtovnej
.ednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku

41949

216226

258 171

Pohľadávky voči

Pohľadávky voči spoločníkom,
členom

a združeniu
Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

3080

O

3080

Iné pohľadávky

165551

O

165551

Krátkodobé pohl'adávky spolu

210576

a dotácie

216226

426802

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy Č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
1

Tabuľka č

Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové

účty

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
423

3408

1595287

213125

Bankové účty termínované

O

O

Peniaze na ceste
Fin.prostriedky na účtoch spravovaných bytových
domov

O

O

Spolu

O

2653693

1595710

2870226
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Poistenie
zod poved nosti za
škodu
548031
Poistenie zodp.
za škodu 548030
Havarijné
548031
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Zodpovednosť

157

123

autá

331

373

autá

637

790

poisteného

22. Informácie k časti F. pism. zb) prílohy Č. 3 o významných položkách
Opis položky časového rozlíšenia

časového

rozlíšenia na strane aktív
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:
licenčný poplatok
poistné

O

O

1659

4103

1354
283

3060
537

predplatné príručky

O

252

internet

7

231

ostatné

15

23

o

G.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy Č. 3 o rozdelení
účtovnej straty

Tabuľka č

účtovného

zisku alebo o vysporiadaní

2
Názov položky

Účtovná strata

Vysporiadanie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

95491
účtovnej

straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

O

Zo štatutárnych a ostatných fondov

O
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Z nerozdeleného zisku minulých rokov

O

Úhrada straty spoločníkmi

O
95491

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

O

Iné

95491

Spolu

25 Informácie k časti G písm b) prílohy č 3 o rezervách
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
Tvorba

Použitie

účtovného

Zrušenie

obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

41293

47764

49849

O

39208

Na nevyčerpané dovolenky

15493

19564

24049

O

11008

100

O

O

Zverejnenie účtovnej závierky

100

Overenie účtovníctva - auditor

700

700

700

O

700

24000

27500

24000

O

27500

1000

O

Nevyfakturované energie

1000

Nevyfakturované služby

Tabuľka č

O

2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

a

Stav na konci

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

b

c

d

Použitie

účtovného

Zrušenie

obdobia
F

e

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

38562

20093

17 362

O

41293

Na nevyčerpané dovolenky

15312

15493

15312

O

15493

Zverejnenie účtovnej závierky

100

100

100

O

100

Overenie účtovníctva - auditor

1950

700

1950

O

700

Nevyfakturované energie

20200

24000

20200

O

24000

Nevyfakturované služby

1000

1000
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26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy Č. 3 o záväzkoch
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu

289

24920

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
.eden rok až päť rokov

289

24920

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

27. Informácie k časti F. písm. v) a
odloženom daňovom záväzku

časti

G. písm. f) prílohy

Č.

O

O

255875

6244804

255875

6244804

3 o odloženej

pohl'adávke alebo o

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Názov položky

daňovej

Dočasné

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

Dočasné

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

Možnosť umorovať daňovú

stratu

O

91455

Sadzba dane z príjmov (v %)

23

19

Odložená daňová pohl'adávka

5218

v budúcnosti
Možnosť previesť

nevyužité

daňové

odpočty

Uplatnená

daňová

pohl'adávka

Zaúčtovaná

ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná

do vlastného imania

Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého

daňového

837
záväzku
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Zaúčtovaná

ako náklad

Zaúčtovaná

do vlastného imania

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy Č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky
Začiatočný

Bežné

účtovné

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

obdobie

stav sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

136

1070

2910

2929

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

O

O

Ostatná tvorba sociálneho fondu

O

O

Tvorba sociálneho fondu spolu

2910

2929

Čerpanie sociálneho fondu

2757

3863

289

136

Konečný

zostatok sociálneho fondu

30. Informácie k
výpomociach
Tabuľka č l

časti

G. písm. i) prílohy

Č.

3 o bankových úveroch,

Názov položky

Mena

Úrok
p.a.
v%

a

b

c

€

2,14

pôžičkách

a krátkodobých

finančných

Suma istiny
Suma istiny
v príslušnej mene za
Dátum
v príslušnej mene
bezprostredne
splatnosti za bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
E
f
d

Dlhodobé bankové úvery

Plynofikácia kotolne PK- 9
Podbreziny

20.07.2013

45144

77 275

Krátkodobé bankové úvery
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_34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy Č. 3 o majetku prenajatom formou

Názov
položky

finančného

prenájmu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť

Splatnosť

od jedného roka
od jedného roka
viac ako päť
do jedného
viac ako päť do jedného
do piatich rokov
do piatich rokov
roka vrátane
rokov
roka vrátane
rokov
vrátane
vrátane
e
f
g
b
c
d

a
Istina
Finančný

náklad

Spolu

o
Výnosy na

účte

602 spolu 1 055 796, z toho najvýznamnejšie položky uvedené v

tabuľke:

602002 - Tržby - nájomné pokrývajúce odpisy majetku - A
602045 - Tržby za užívanie nebytových priestorov org. - B
602014 - Tržby za výkon správy bytov a NP - C

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy Č. 3 o tržbách
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
Oblasť

odbytu

Bežné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

účtovné

a

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)
Bežné

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f

g

účtovné

Bežné
účtovné

SR

168581

357718

138035

182692

138283

144633

Spolu

168581

357718

138035

182692

138283

144633

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy Č. 3 o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

O

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

720830

1004390

LJ
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Tržby za tovar

245

270

Výnosy zo zákazky

O

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

O

Iné výnosy súvisiace s bežnou

činnosťou

(sk. 64 a 66)

Čistý obrat celkom

Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy
a mimoriadnej činnosti

Č.

8017

2137780

1012677

3 o výnosoch z hospodárskej

činnosti, finančnej činnosti

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti,
z toho:
výnosy z predaja technológie LMT "Kúpna zmluva"03.06.2012

Finančné

1 416705

O

1 401 476

výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:
výnosy z predaja časti podniku - "Zmluva o predaji časti
podniku" zo dňa 21.10.2013

86401

o

I.

39. Informácie k časti I. prílohy Č. 3 o nákladoch

180892

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Náklady

voči

audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady za overenie individuálnej

účtovnej

závierky

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby

Náklady na právne služby, dai10vý poradca, z toho:
daňové

poradenstvo

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

213(,

172514
209L

2020

1950

O

O

110

142

27089/

1306~

17775

3000
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IO121

10122

10064

109 09..ť.

133955

nájomné

96533

116698

pošta, telekom. sl., IT

12559

17261

488518

457 152

2930

8149

10911

10925

169004

359970

1300022

O

1623

1614

ostatné neaudítorské služby -právnik

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej
z toho:
Osobné náklady

činnosti,

Dane a poplatky
Iné prevádzkové náklady
Odpisy
zostatková cena predanej technológie LMT
Finančné

náklady, z toho:

O
O

O
O

380

3273

Mimoriadne náklady, z toho:

16401

O

náklady z predaja časti podniku

16401

O

Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Nákladové úroky

J.

z

o

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Názov položky
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku
ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie
30002

O

837

O

O

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

O

O

daňových odpočtov

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

O

O

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

O

O

neúčtovania

účtované

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy Č. 3 o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Daň

b

c

v%
d

x

x

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo

Daň

Základ dane

-49719

Daň

e

f

v%
g

x

x

-96 162

x

x
193403

5828

Výnosy nepodliehajúce dani

55563

1 121

daňovej

88121

neuznané náklady

Umorenie

straty

O

O

Spolu

-91 455

Splatná daň z príjmov

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

K.

Daň

Základ dane

x

23

19

o PO[)SU

42. Informácie k časť K. prílohy Č. 3 o podsúvahových položkách
Názov položky
Prenajatý majetok

Bežné

účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

54235

2478435

32082

31306

Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky

z derivátov

Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohl'adávky
Pohľadávky

z leasingu

Záväzky z leasingu
Iné položky
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o

L.

A

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy Č. 3 o podmienených záväzkoch
Tabuľka Č. 1
Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota voči spriazneným
Hodnota celkom
osobám

O

Zo súdnych rozhodnutí

O

Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z

ručenia

Iné podmienené záväzky
Tabuľka č

2
Druh podmieneného záväzku

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota voči spriazneným
Hodnota celkom
osobám

1000

Zo súdnych rozhodnutí

1000

Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

M.

A

45. Informácie k časti M. prílohy
a iných orgánov

Č.

3 o príjmoch a výhodách

členov

štatutárnych orgánov, dozorných orgánov

Spoločnosť nespÍňa podmienky pre uvádzanie týchto infOlmácií v poznámkach.

o
Spoločnosť nespÍňa podmienky pre uvádzanie týchto infOlmácií v poznámkach.
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Po dátume ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. po dni 31.12.2013
nastali do súčasného obdobia zmeny v personálnom zložení orgánov a v
organizačnej štruktúre spoločnosti nasledovne:
Členovia orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo:
• Ing. Jozef Repaský, predseda
• Ing. Jaroslav Chomo, podpredseda
• Ing. Jozef Korený, člen predstavenstva do 14.03.2014
Jediný akcionár spoločnosti Uznesením Mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši zo
dňa 19.09.2013 č. 72/2013 a v zmysle čl. VIII. odst. 1), písmena b) Stanov Spoločnosti
rozhodol o znížení základného imania Spoločnosti zo sumy 1 526924,- € o sumu
1 501 900,- € na sumu 25 024,- €.

P.

ZMIEN

IMANIA

47. Informácie k časti P. prílohy Č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č l
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
Stav na začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia

a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín

c

b

e

d

1 526924

399987

Stav na konci
účtovného

obdobia
f
1526924

309336

90651
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Oceňovacie

rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný

fond

Statutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Učet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby -

387519

387519

O

391336

387519

210028

99308

309336

O
3817

O
-8856

-95491

Ipodnikateľa
Tabuľka č

2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

Stav na začiatku

Stav na konci

účtovného

Prirastky

Úbytky

Presuny

účtovného

obdobia
b

c

d

e

obdobia
f

1526924

1526924

399987

399987

387519

387519

Nedeliteľný

fond
Statutárne fondy
a ostatné fondy
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Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Učet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby -

35924

174 104

O

210028

-174 104

-95491

Ipodnikateľa

o

R.

49. Informácie k časti T. prílohy Č. 3 o prehl'ade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie

Obsah položky

položky
Peňažné

toky z prevádzkovej

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

A. 1.

z bežnej činnosti pred zdanením daňou z prijmov (+/-),
(súčet A.

účtov 60-67,697,698 a
50-57,597,598)

-49719

-96 162

56915

358361

169004

359970

operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia

1. 1. až A. 1. 13.)

ZC pri likvidácii majetku
(551), darovanom
majetku(543), manku
a škode (549)

A. 1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

Účet 557 (+), účet 657 (-)

A. 1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A. 1.6.

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

ZS sk. 45, prírastok (+),
úbytok (-)
505,547,553,565,sk 61
tvorba (+), zrušenie (-)
ZS sk 38: 381,382,385ako
pohľ.,383,384 ako záväzok

A. 1. 7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

z účt. sk 66

A. 1.8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1.9.

Úroky účtované do výnosov (-)

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z účt. sk 663
-)

A. 1.2.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

zVZ a S zisk +/strata- (z

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho
predaja (+)

A. 1. 1.

Bežné účtovné
obdobie

činnosti

ZIS

Nepeňažné

Vysvetlivka

účet 551

2731
-4546

-4667

2445

-267

z účt. sk 562

380

3273

z účt. sk 662

-8914

-3793
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Obsah položky

položky

Vysvetlivka

A. 1. 11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
z účt. sk 563
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+)

A. 1. 12.

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

A. 1. 13.

A. 2.

Súčet rozdielov (641-541)
a (661-561) zisk(-), strata
II+i

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehl'adu peňažných tokov
(+1-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činností
súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
ZS sk 31,33,34 (bez 341
a dotácií na IČ), 35,37,
prírastok (-) úbytok (+)
v brutto cene
ZS sk 32,33,34 (bez 341)
36,37,398 ZS KTK úveru
(účet 221), 472,prírastok
+) úbytok (-)
ZS sk 11,12,13 prírastok
-) úbytok (+1

A. 2.1.

Zmena stavu pohl'adávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou
ZS (KS-PS) sk 25 bez peň.
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov prírastok (-)
úbytok (+)
ekvivalentov (-/+)

A. 3.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet ZIS + A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
z účtu 662
investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
z účtu 562
do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
z účtu 665
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 4.
A.5.
A.6.

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

toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných
činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (-)

Obrat MD účtu 364

Peňažné

A.8.
A.9.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-101 454

1 114

-2258684

-199573

3734830

-82522

-5993941

-116794

427

-257

-2251488

62626

8914
-380

-387519
-2630473

(súčet ZIS + A.

A.7.

Bežné účtovné
obdobie

Z účtu 341 skutočné
výdavky po odpočítaní
preplatkov

O

-375

z účtu 681,682,688

99017

z účtu 581,582,588

-81 056
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Vysvetlivka

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet ZIS + A. 1. až A. 9.)
Peňažné

toky z investičnej

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (-)

Obrat MD účtu 043+/- ZS
053, prír. sa pripočíta,
úbytok sa odpočíta

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

z účtu 641

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papíerov
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 (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku
(-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou
.ednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)

z účtu 641

B.8.

-2630848

80587

1 401 476

1 114

Obrat MD účtu 041 +/- ZS
051, prír. sa pripočíta,
úbytok sa odpočíta
Obrat MD účtu 042+/- ZS
052, prír. sa pripočíta,
úbytok sa odpočíta

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B.7.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

činnosti

B. 1.

B.6.

Bežné účtovné
obdobie

z účtu 661, 665

obrat MD

účtu

066

obrat O účtu 066

B.9.

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

obrat MD

B.10.

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

obrat O účtu 067

B. 11.

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

z účtu 662

B.12.

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

z účtu 665

B.13.

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

B.14.

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

B.15.

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

B.16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na

účtu

067

z účtu 341

investičnú
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Obsah položky

položky
činnosť

Vysvetlivka

(+)

B.17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (-)

B.18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na

B.19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti
I{súčet B. 1. až B. 19.)

B.

investičnú činnosť

(+)

Príjmy z dotácií na IC
z účtu 346

Peňažné

toky z finančnej činnosti

C.1.

Peňažné

toky vo vlastnom ímaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

z Dal

účtu

353

C. 1.2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

z Dal

účtu

353

C. 1.3.

Prijaté peňažné dary (+)

z Dal

účtu

413

C. 1.4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

z Dal

účtu

354

C. 1.5.
C. 1.6.
C. 1.7.
C.1.8.
C.2.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou
'ednotkou (-)

1401476

1114

O

-95493

z MD účtu 365,379

Vyrovnacie podiely spol.,
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi
členova iné úhrady zo
účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou
zníženia vl. imania, z MD
(-)
účtu 365

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)
Peňažné toky vzníkajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej čínnost,
I(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

-45144

C. 2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

z Dal

účtu

473, 375

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

z MD

účtu

473, 375

C. 2. 3.

pobočka zahraničnej

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

z Dal

účtu

461

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 (-)

z MD účtu 461

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

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

z Dal účtu 471,479,249,
Iprípadne 365
z MD účtu 471,479,249,
prípadne 365

-45 144

z MD účtu 474
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Označenie

položky

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C.3.
C.4.

C.5.

C.6.
C.7.
C.8.
C.9.

C.

D.
E.

F.

G.

H.

DIČ 121 O12121 O171811 1O121

Obsah položky

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

Vysvetlivka

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

z Dal účtu 474, 479
prípadne krátkodobé 379

z MD účtu 479 prípadne
krátkodobé 379

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
z účtu 562
do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (- z obratu MOúčtu 364
)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z
investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno
z účtu 341
začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (-)
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov (+/-), (súčet A + 8 + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohl'adnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

-45144

-95493

-1274516

-13792

2870226

2884018

1595710

O

1595710

2870226
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