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Zostavené dňa:
17.03.2012

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účrovnej
jednotky aleho fyzicioej osoby,
ktoráje áčtovrsou jednotkou:

~i oro~ 1969/41
031 42 Liptovský Mikuaš

! W /2~ DIL.: 0021030223
3. O~at: ~9k38700/5600

Podpisový záznam osoby
zodpovednaj za
zc9mv~3flie účtovneJ
záviurky

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie
účtovníctva:

Schvá‘ená dňn:



A. všEG~EcNÉ ÚDAJE

L Ohc~odn6 :iee~io ~ičt~vie~: jechiotky:

2~ SfdC)o úěto‘;~ie~ ioik‘~:

3, Dátu~ii zaiožeiiia:

t~. D~tturi ~;;z~iik~s:

Teievizia Liptov5 ~. r. c.

štú~eova 1989142, 931 42 Liptovský

Mik~iIáš

n,~ -~1~T ‘

15.O4~2GO4

ry~h~ ioh~hie~ tetevi~ie

6. P~ie~:Le~iý počet z~estia~cov:
toho veci~oich zesta~ncov:

C)
G

7. Účtov~á jednotka iiie je iieob~iedzeii~ r~či~citn ~poIoěníkom v &iých jednotkách

8. ?~á~y d5vod ~ zort~veMe účtovaej ~vierky ~ětov~eej jed~iorky, ieiorá je právnickou
c~oheu: k ~~os1ednénau dňu účtovriéLo obdobia(riadna)

9. Úsov Mv1o~ ~‘ ?~e c~erLe ~eďcľiádzaj~ce C)čtov~ié ohď~bie loola schválená:
~7~gaL~ ~ tcvne~, )C~OMk)7 VZ~flC

- d42noo~ ~chvMeflia 3O~86.2O11

Bi. ČLENOV)IA ORGÁNOV SPOJLOČNO~TI

L ~‘~$TTTT Mgr. lviirosiav Parobek

.‚ ‚ ‚ ‚1 1 1 7 ‚1 1 7
iT T 1~ T T~7~ ‘~‘ ~ T J ‘ ~ T~~ 7 ~ T~ ~\ A~T~ ~Ľ‘ T T~

L riM ~i‘e :ortr:‘~‘i‘~ ~íč~ovitej Mvĺe~ky
S~oiť~csť 2fla~‘iiO (~čTovr1ú Z~“~rU za ~ oMadu i ra‘ržitého ~OiačOVafl VO svojej činnosti.
LTč‘OVM. c~i~oMa E\4EUILA Mro\oé meróciy. aMod og~roripradchác!zajúcemi~i účtovnérnu

obdM.iw UČM“oa ne~óM‘ a ‘coMeM ~o\M Msedy aeli Mrovnou jadnoiMu Mn iflautne aplikované počas
eLého í~tovMhoMdobia.

2. fM~o~i
3, ffly “Vga~fl

7



b) dihodobý nehmotný a dibodobý hmotný inajetok
Dihodobý nehmotný majetnic snolodnost‘ neeviduje.
Dihodobý hmoiný usajesok nakupovaný neviduje
Evidujeme odpisovaný hnio~ný rnaje~ok a :o hardvér DV-play nachádzajúci sa na Háji Nicovó

Liotcuskom vklculáši a iechaické zhcduoteuie nsiesmosd štúdia. nachádzajúcej sa na adrese Stixova 1989/41,
~ Uie‘~.

i‘Tcnisnvanjl :smo~ný iaje~ok ace vidujeme.

oj cenné p apiece a pociiNy
Cenné paulem a podiely NEEVIDUJEME.

d) zásoby
Zásoby NEEVIDUJEME.

fl_s .
‘~ Ů~sL5i aU‘tV iťy

PohlEdávky pri ich vzniku se oceňujd leh ncenovitou hodnoton; postdpené pohľadávky sa oceňujú
obsiarávacou cenOu vrátane nákiadov súvisiacich s obstara.nína. Toio ocenenie se znižuje o pochybné
a nevymožheřné noh t‘adávky prostredníctvona opravných položiek.

f~ r~e~~ué rostdedicy a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujE ich menovitou hodnotou.

g) náklady budd.cich období a rscí‘tn~y hudúcich období .

Nákiady hudúcicE období a príjn-iy budúcich období sa ivoNa na rozlíšenie nákiadov a príjmov na
účtovně obdobia a kior roi sdvisia. Vúpoěer usic~toČňujeroe iorepočtoni na dni.

Rezervy ač. závInky a neurčírýns časovým vy-medzením aiebo výškou. Tvoria sa na krytie znárnych rizik
abebo sirát z podnikania. OceňujE sa a‘ očakkvanej výške závázicu,

!) záVV‘2kj‘
Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri leh prevzatí sa oceňujE

obstarávacou cenou. ÁJC sa ~i inventarizácii zlatí, že suma závžzkov je má ako ich výška v účtovníctve, uvedE sa
závInky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom oceneuí.

~) a‘Eosvky hudácích chclobí a uniosy ánddcích období
Výdavky bud ácich období a vÝnosy budúcich období se ivona na roz[íšenie výdavkov a výnosov na

účtovné obdobia s klesáni súvisia. Vúpoče uskusočňujenae prepočaom na dni.

ii) Opec Nu nveua;cru
a4ajetoic prenejapí‘ na základe oueratívueho líziugu Prune NEEVIDUJE.

I) cud:ia mens
Spoločnosě neúčtovala prípady v cucLzej cnene.

311 vÝnG53~
bELy an vksrúé výkony a sovar oecbsahujú daň z pridauej dodaniv as znížené o zľavy a zrážky (

bonnu‘, skoná, dobronisi‘ a cod.

~ VujKk2.AJ~É liAr LdpnNHi ÁFITtV it?Jňi~i{Y

!. Dlhodohý uehusotuý ~.uajetok: NEEVIDUJEME

2. Dihccobý ha nin.:? nrajetnk
: aj O ceae:~iekhodn2éiso Lnntuédo urajetku ~doaje v cei‘í‘ch EUR)



Qee~aecJe Stav na
~ihr3dObý tlinctrLy ~iadob: ~a začiatk~a konci

ma~etok pociľa ~xdožfek salvahy bežr~ého ! ~ríľastky Úbytky Pres~my bežného
raby účt. (+ -) účt.obd.

~________

Stavby 014 11581 ‘ 8 0 0 11581
~ Sai~oacama hn~reřné veci a jab 015 2855 0 0 0 2855
J~1°~Y

2b~ Om~vi~y a ~rr~é ~f~y k d~cJ~m hcé~y~ retk~ (údaje v celých EUR)

Opľávky a o~arav~é Riadok Stav r~a Stav na

bcložky podľa poicžfek advahy začiatku konci
advaby bežicéřao Prí~astky Ubythy Pres~sny bežného

účtov~dho (+ -) účtovného
o~cbia obciobia

~ Stavby 014 3476 580 0 0 4056
Samoa~atiae hc~,teI‘cé vaci a ~cb 015 2142 713 8 0 2855

~ súbory I_____________

2c) Zostatkovú hadacta ďihoďob•ého ~ia~etk~ (údaje v celých EUR)

I F Riadok Zaada~ota Zostat.hodnota
~ Zc~k~vú .Uyc4a ~aodl‘a ~oioUek súvahy súvahy aa za~ba~aého aakonci.bežného
! Sětcv. ob5cia~a účtov. obdobia
~ S:avby 014 8105 7525
~ata~v~ci a lab súhc~y 015 713 I O

3~) !0liaodobý ibaaac,č~Lý ~cajetok: NEEVIDUJEME

4. DJbcdabý !baa~ct~‘Ý, k~o~ý ~a z~iadea~ aúlo~a~5 p~-úvo Mebo ~d ktocoaa ~caú cbcoedzené právo s ním
isaldaciad: NES JE

~3. Zúsahv : NES oÚ

5. 0. E~LaĽ2tacvú ~r~r~ba: NIE JE

L 1~3. )3a0asiavky

Je) Pcbk~acidvbv cabe e~ec~J :úM~c~aa iaaávc~u aloha iaoai for~nou cabezpečeklia:
lOlE SU

— —



7oi)~na ktc~N ::ďííc .~od ~n~o: i‘~IB sĹí

A~o Bnar:čné ťkzv sú vvi:~zan~ peniaze v pciJadrdci a peniaze na bankových účtoch.

~. ~ Bnančaý najetok.
Za kF~kodobý finančný maierok sa považujú akcie na obchodovanie v ľóznyoh spotoěnostiach.
~kc~.o & c a ~ak NEB T~DUJBME

í(j. Význacnné ~c~c~ky časového ~oz~nía ~íadcv iddoich oiacčobí a n~~cv budúcich
ocdohí, íhiaje v EUR

I Stavna Stav 1
~ ~ po~c~y I aa~.bež. Ezirasdoy Úbytky konci.bež.
I I I účtovnélio

~ obdobia I obdobia
1 náinady huduc~ch období 0 2 I 0 2

~ř~IhI j~J.j~AI~ J~h~

1. VL~sTNÉ kM..~NUí 7~A aEŽNÉ. ÚČTOVNí~ ooíau~
I ni Gois z hi daého inannia

Text Hodnota (v
~ celých EUR)
2~i..cr~e z [ 89624

~ ~ ~ L~t~~LC 89624
~ :Bé~.k.d~é nanie :s.nčansné O
5‘~nstne_naasnx.a 5398

Radial ~Rkiadnéno isanoin na cekovei hc~dncta vínstného huania vyindzesý v % 1660 %

?~eĹn‘a:í a !:d h~do‘h a \~znosoch, b:ccé Ĺičtcaaaé ociarno na účty ‘vinséného



2. REz~Rvv
Udala o cazervácb podľa iednotlivých druhov: (údaie v celých EUR)

3d) vazicy z ~keznecene i~ žsiýni ph~úVOrn elebo brozi formou zzbezpečenia:

NEEVIDUJEME.

ODr~ozENl~. DANE
Firma nedčtovata o odloženej dani, nakoľko firma nevznikla povinnost‘ účtovať o odloženom daňovorn

závúzku a o odloženej daňovej pohľadávlce z tinily strary sa neúčtovalo.

5. VYDANÉ DLHOPISY: NIF. sĹ~

6. BANKOVÉ ÚVERY, ?ÉŽIČKY, FINANČNÉ VÝPOMOCI: (v celých 3)
Spoločnost‘ neeviduje púžičky, úvazy alebo fínančné výpomoci.

7, VÝzNAMNÉ POLOĚI.ĹV č~sovÉHo ROZLÍŠENIA VÝDAVKOV EiIJDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSOV BUDÚCICH
ortcobr (v ceNch 3) _____________

3~~‘ tra začiatkn Stav na konci
~ hežrrédro bežnébo

Opis poloUcy ú~tovn6ho Prírastky Úbytky účtovného
obdobia obdobia

~ Výdavky budúcicb období O O
r~Uosvbudúcich období (nfjom) 1 0

~ .
‚L. ‚L.. ‚‚2 ‘L.‘. ... ‘.... ‚‘„‘\_

i~ Drak výrĹosov F Opis Suma (v
~ celých EUR)
~ F‘t&: :a vlasrné h‘oav Tržby z predaja služieb — vysielanie 4647
~ a I Tržky za rekiamnú a inzermú činnosť 415

Stav ire začtattru I Stav na konci Predpokla
Druh rezervy bežného úět. Tvorba Zníženie Zrnšenie bežaého účt. daný rok

I obdobia obdobia použitia
neevidujeme 01 01 úl 0 01 0

3. ZÁvÄzic~‘

3a ZÉv%zkv p~J2~ťa. splatnosti
2ezt Hodnota ~v celých €)

~ Z~‘íii;kt‘ do lekút~‘ splakwcti 3703
~áviizki‘ po leheM rpiatnoarí O

3b) Krátkodobé závázky v Členení podľa jednotlivých položiek súvahy(do ‚jedného roka)
~ Opis z~v~zku Riadok Hodnota

I súvahy (v celých €)
I Záväzky z obchodnčho styku 107 473
EOnatné záväzky 116 2562

3e) Dlhod~obé záv~ky v ~lerzenÍ podli‘a pclol‘iek sdvahy(ziad ~eÉen irok)
Opis zúvbzku Hledals Splatnost‘ od 1 do S zabav Splatnost‘ viac ako 5 roko~

súvahy Hodnota (v celých €~ Hodnota ( v celých €)
~ záväzky so sociálneho fondu I 103 1 668 I 0 ‚

‚-
-8-



(Členenie pod~a~ednotiivých I
typov výrohkov a služieb .

Osiame vynos): nospociarskej comOSti
c~statn& 149

Fip~‘nčné:?os~~ Kurzov~ zisl:v O
~ din~á úroky O

~Ĺ c:
Druh iákicdov OpIs Suma (v

celých EUR)~
na~m enerall 1037

~ 2656
Poradenská čhmosť 792

L_~ Ostatné služby 1556
~ dane a ~oplasky 1540
~—~--- —--~~

L_..... C~ausk& 270
L I__________________________________

~ odolsy 1293

~-—~~ hanková poplatky 86

~ýnmmu2é položlry ostatných nájclaclov: hospociárskej činnosti H
~ nanmé položkyfbicínčn cii náJcladov T

1. Vzfah medzi sumou splatnej dane z uríjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom
hospodárerda pre.d zdaneníni, a ~o číselné porovuanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy
odioženej dane z uríjinov a výsledku honoodárenia prad zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou
cbne a príjnaov.

1en~ Hodnota (v celych
I EUR)

I \ ~ ~ oč y~ r ~o ~cn ~ 42012075

Odpočkatel‘nd položky (unannenie straty minulýck roknv) 0
2~d~lsP~L~ra t~o

~ OdI_nand ú~d (~ -~ p~l~~v~Y ..} O
r~‘~ 0

.~ :J~~~CTĹ~
hi:

T~h~ :i“~ Ť~vT~

I Uč~cn už jeduo~ko nee\idn~e ž~d 005 nlaaeué :ávdzk:‘: ne~‘vkúzaaé v súvaha.
2. Ulovna ežooč a oe~už žaži1a ~ ~u~íca ~sáva a ~~vh~cst~ IhSZOúé v suv~he.



K. ?RIJMY A VÝHODY ČLOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV~
DOZORNÝCH ORGÁNOV A iN~CH ORC-ÁNOV ÚCTOVNEJ JEDNOTKY
Olda v ceNch EUR)

ecsn~ clenovm or~anov Eyvali cleunv~a or~anov
íeřsažné ~riJmv Neboli Nic sú
~ Podjely sta zisku I Neboli
~ Ině ~lnenia I Neboli

L. EKONOMICKÉ VZtAHY ÚČ-T0vNÉJ 3~DNOTKY A
SPRIAZNENÝCH OSOB

Zoznam obchodov, cÉosě s~ u~kW~o&ii1i medzi účtovraeu ~ednc~kou a s~ aa~ieaýtni osobami:

~ l2isuk c-bckudu~ -Stmen% osoba Hodsiota (v EUR)

IvL SKuTcičNosTI~ KYORÉ NASTAĹ~ Po DNi~ KU KTGRÉMU
SA ZOSTAVIJVUJE ÚČTOVNÁ ZÁV1ERKA DO DŇA ZOSTAVENIA

ÚČTOVN~J Z~VIE~KY~

Po 31. decembri 2011 nenastali žiadne udaiosti, ktoré majú významný VPlYV na verné zobrazenie
snutocnost~, ktore so r~reclmeto~r~ octovn~ctva.

?7Yok~f75~T -r-~--w• •~‚6~ F--~-i5~,~ T~V ~
f~ ~~m~Prjs~ ~‘~Ji~ťP

(Údaje v cci~ch EUR~
Z~pfsa~6 ZI Ostatně kapit. Zákonný Nerozd. Zisk Nsuhr. Strata Učt. zisk Vlasmý kapitál

Fondy rszervný fond min. rokov min. rokov bezneho spolu
obodiba

PSkI.i.i1 89624 0 178 0 -87986 7783 9599
založrnir as.
tvorba ZPF zo
zitiw
Lčt.nn6 strata
zodm2Oli 4201 -4201
Prsučrovan,s
zisku z rol-is +7783 -7783
2010
Rozdiely zo 1 0
zaokrúhiovania Í
Koo.trav 178 0 -80203 -4201 5398

~ k3t122011 89624 0

Zoson—enit: 1703.2012
~64(k~.

Podpis usob zodpovedllej za vedenic účtovníctva

ĺ~‘
Podpis osoby zodpovednej za zos~avenie úět. závierky
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