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Televízia Liptov, a. s.

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský

Mikui~š

3. D~tuni zaioženia: 04.08.2009

4. Dátum vzniku: 04.08.2009

5. Or~is hospodárskej Činnosti: výroba príspevkov

6. Priernerný nočet zamestnancov: 3
Z toho vedúeich zamestnancov: O

7. ÚČtovná jednotka nic je neobmedzene ručiacim spoioČnfkom v mých jednotkách

8. Právny dOved na zostavenie účtovnej závierkv účtovnej jednotky, která je právnickou
osobou: Ic posiednému dňu účtovného obdobia(~iadna)

9. iúětovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovně obdobie hola schválená:
schvzi‘njúci orgán účtovnej jednotky Valné zhromaždenie
dáturú schváienia 30.06.2011

B. (LENOWA ORGÁJ~OV SPOLOČNOSTjÍ

1. Štatutévny orgán

2. Dozorný orgán

členovia: Ing. Peter Lohotský—
predseda prcdstavcnstva
Ing. IVIilan Kružliak — člen
predstavenstva

Členovia: MUD:. Alžbeta Srniešna
JUDr. Peter Maj dek
Ing. Jaroslav Cefo
Ing. Lucia Cukerová

C. I~OUžiT~ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚčTOVN~ METÓDY

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodně nieno účtovnej jednotky:

2. Sidle účtovnej jednotky:

3. iný orgán členovia:

$.Stroktúra



a) východtská pra zostavenie účtovaej zévierky
Spoiočnosť zostavila účtovnú závierku za pradpokladu nretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
Učtovná jednotka NEZMEč~JiLA účtovně meródy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnéniu

obdobiu. Učto\mé meródy a rŠ obec~é účtovně zásady holi účtovnou jednotkou koozistentue aplikované počas
celého účrovineho obdobia.

h) dlhociohý nehmotný a dlhodobý hmotný majetek
Dlhodobý nehmotný roajetok spoločnosf neeviduje.
Dihodobý hmotný majetok nakupovaný eviduje majetek potrebný pm. výrobu vysielanie, hlavne

kamery a technika potrebná na natáčanie.
Eviduj ema odpisovaný hmotný majetok.
NeodpisovanP hmotný rnajetok neevidujeme.

a) cenné papiere a toddy
Cenné papiera a podiely NEEVIDUJEME.

ci) zásoby
Zásoby NEEVIDUJEME.

a) pohl‘adávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpeně pohľadávky sa oceňujú

obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaranírn. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné
a nevyrnožiteťné pohľadavky ~rostredníctvorn opravných položiek.

fi peňaáaé nyostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a cením‘ sa oceňujá mh rnenovitou hodnotou.

g) náklady bndécich období a pníjrny Emciúcích období
Náklady hudácích období a príjmy bodácích období sa trone na rozlíšeníe nákladov a príjrnov na

účtovně obdobia s ktorými súvisia. Výpočet uskutečňujeme prepočtom na dni.

ii) rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým č~sovýrn vymedzením alebo výškou. Tvonia sa na krytie známych rizík

aleho smát z podnikania. Ocehujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) závňzky
an vzi ‘L sa ncei oj‘. ‘u~o ‘i-on oar~itou Zavaz~)‘ ori ich prevzati sa oceňuju

oh.starávacou cenou. Ak sa pri invenranizácii zistí, že suma záväzkov je má akc mh výška v účtovníctve, uvedú sa
závšzky V účtovníc!ve a v účtovnej závterke v tomto zistenom ocenení.

j) výdavky hudácích ošdohí a výnosy buckicich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa ivona na roziíšenie výdavkov a výnosov na

účtovné obdobia s ktorýnni súvisia. \Júpočet uskutočňujeme prepočtom na dni.

it) opararívniy pranájcnu:
bjcohmmmajacý na základe operarívneho iízingu firma NEEVIDUJE.

I) cudria uzena
Spoiočnorť neúčtovala pnípady v nutkej mane.

tržby za vkstné vÝkony a tovar neohsahujú daň a pnidanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (
rabaty, bonus. skontá, dobropisy a pod.~



D. ÚDAJE \rVKÁZAN~ NA STRANE ÁKTtV SÚVAHY

1, Dlhcdobý nehr~notnÝ :?aječ3k: NEEVIDJJEME

2. l)khodo~ý h:í&tný :na~etoh

2a) Cce~enl‘~ d cdchIhc h~ne iéhc niae~k~ (údaje v celých EUR)

Ocenenie Stav na

Dlhodobý hnictný Riaciek na začiatku konci

niajecok pociPa poiožfek súvahy bežného Pr~ra~tky Uby~ky Presimy bežného

súvahy I účt. (+ -) účt.obd.

~__________________________ obdohia

~________________________ 1 015 0 I 11090 I 0 0 11090

2b) Opľávky a opravné ~olo~ky h. dihodobén~u hn~o~néinn ~najetkn (údaje v celých EUR)

Oprávky a opravné Riedele 9~ev na Stav na
položky p~dľa pcložiek súvahy začia~ku konci

súvahy b&žaého Príras&y Uby&y Preseny bežného

~ účtovného (+ -) účtovného

~________ obdobia obdobia
~_______________ 015 1 2775 2772 0 0 5547

2c) Z.os~e&ová h lno~a d clobého n~e~etkn (údaje v celých EUR)

Riedele I Zog~ahr~e~a I Zostat.hodnota

~ ZcstaOeovú hcdno~e nodi‘s: polo~ le súvahc súvahy re aač.bežného I nakonci.bežného~ ú~ov. ebdobia I účtov. obdobia~ 015 8315 5543

3.) D4hodobý tUiančný c~ajetck: NEEVIDUJEME

4. Dlhudobý iaolný, no který je rriaden.é aáložné ierévo aieho ~ri kterom n~á cbn~edzené právo s ním

nakladeť:

5. Zásoby: NIlE SO

6 9 L keva‘~y~- NIĹ7E

7. 10. Pchbaciávky

R

.- 4 -



7c) Pt~ádvky beaneěené zááoáný:n ~rávo~n a~ebo mon fo~mon zez~ečenia:
NIE SU

7cl) P&kťaclávky~ na ntoké sa zr adEo záLožné 0rávo: NIE SÚ

~. Fariéné úZtv

Abo fInančně účty sú vykázané peniaze v ~okJadnici a peniaze na hankových účtoch.

~A Kátkoh~nanč~n~jetcR

Za krá oc~cb~ fi~ančc~ ~na~etok sa považujú akcie na obchodovanie v rúznych spoločnostiach.
Takéro akcie v~ak NEEVIDUJEME.

l~O. Význan~aé položky Časového ozfíšenia nákladov bndúcich období a príjrnov buďúcich
období. (údaje v EUR) _____________________________________________________

Etav na Stav na
Opis uofožky zač.Taež, ?rírastky Úbysky konci.bež.

úČtovaého účtovného
obdobia I obdobia

evidujee O O O I O

t~ ~ iľ I ~hR~-~J~ _~íz~Iv

1. VL~fl‘~É ~MAN}E ZA REŽNÉ ÚČTOVNĚ oo~a~t

n~eviduiente.

~c‘~ P~eLtfIad onáfdadoch a vý oto~la~ ktoľé bob děrované nriaroo na úČty \‘lastFiého

2. REzE R~V
n s~e~ccách pcdbs: v celých EUR)

Er~ r~ stav na konci Predpokla
D~h :e:e~y ~:eLo úN. I Fvc;be. Zabenie Erufenie bežriého účt. daný rok

doNe. I obdobia použitia
nee\Lh~e~



3. ZÁ~vÁzo~Y

Opis zév~zku Riado[~ Hodnota
súvahy (v celých €)

Záväzky z obchodného styhu 107 305

Z&väzky voči zamestnancorn 113 2829
~ Závňzkv zo sociálneho a zdravotného poistenia 114 1423

Daňové závazky a dorácia 115 6427
~ Ostatně závězky 116 27

3c) Dibodobé zdvězky v čks~eni taodíl‘a poiožiek súvahy(ssad ~eden rok)
~ Opis závazku Riadok Splataosť ad I do š rohov I Splataosť viac ako 5 rokov

~ súvahy Hodnota (v o&ýoh €) Hodnota ( v celých €~

zňvázky so sociálneho íondu 103 I 421 I 0 .

3d) Závézky zabezpečené zémožnýrLa pcdvom alebo kain forman. zabezpečenia:
NEEVIDUJEME

4. ODLOžENÉ DANE
Firma neúčtovala o odložene~ dani, nakoFko firnae nevznikla povinnost‘ účtovať a adloženom daňovom

záväzku a a odložer~ej dabovej pohřadávka : tituly straty an neú~tm‘aio.

a‘ ‘VyAN m:~u‘~Q~J‘ ~

6. EANhOVÉ ÚVFRY, BÓÉtČKY. HNANČNÉ vÝt~‘cMoct: (v celých 6)
~paiočnesť r‘ ndti~e p3ž~ek:y, ~‘~‘~y aĹeho tfnančr!e v~aamoci.

7‘ VÝZNAMNÉ POLOŽKy ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA VÝDAVKOV EIJDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSOV BUDÚCICH

OBDOBÍ (v celých €) _____________ ___________ ______________

Stav sea znčiatkn Stav na konci

~ bežného bežného
Gno~ ‘l~h~ Pa“ n~nL‘, Ub~ Lky učtovneho

~ doma obdobia

Výdavky hudúcich období O O

rV~nosy budúcich období (něj am) . 0 I

~. IIv~TRMÁCIE OVÝ~)C~~

~ výocrov Opis Suma (v
L celých EUR)

T~±hv :a v/osmě vi~/wav F SluŽiv reklama a vysielanie 87512
„ lov J,~ O
(členie pedkHedncrhvých
tvpov výrchl:o‘v a služieb

~ a J~ ro:!dvice/ čtnnosr/ Tržby : preciaja OHM 33

Fii?017Č;?é vihi&Si‘ Jrek~~ . 2

~ ~o~i~cbw ~os~

3b) Krdtkd&ré~v členeni podl5a dnotlivých položiek rúvahy(do jedného roka)

-. 0 -



G. INFGRMÁC1E O NÁ~LADOCR

Dmh náldedov ODis Suma (v

celých EUR)
~ S~oueha ma~eriMu a eaeraií 2846

Qsekné n~k~aci,‘ 54523
~iužhv 20482
sociáhie n~klady 1938

J:1~:ř7a;~?72é ~2OIO~ÁV )ST‘1?7%~CJ? i.~!;kzdu~ !~osz~‘dd;skej čii~i7oni O‘1~isy 2772
17ufl1‘id po/ ~/n f~; I?č;nc/~ ;k!aJcv

L_________________________________________________________ haakové po~iatky 87

ki~. ~ 7

I. Vzfah medzi sumou si~iamej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom
hospodáren~a rired zdanoním, a m číselné poľovnnnle sumy s~latnej dane z príjmov a sumy

ociloženej dane z ur~:mov a výsledku hospodárenia prcci zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou
dane z iJrijmov.

Í Text Hodnota (v celých
EUR)

V‘~sielokko3ocnpx~eO~ zdanenían [ 7209
Danovonzuan.bdidaciy 155
Da~ové strux~ —~ 7364
Oci~~očí~atel‘né~oloáky (maclie! anecizi daL~iovými a áččovcsými odpimni) O
Základ dane na~sniačnel dane a ~ríjnnov PO O

~ Splatná da~i O
~ Odlo~lend dalI ( zdvázicy +‚ nohi‘addvky ~) O
I Uč~ovaná ~d~alI z prí~mov snoin O

v~r~—~ ~
~ t~

Nan su.

-~ T1~,~ZTi~~

1« IJčtovná jednotka neavidNe žiacine uodmieuené záviizic\‘ nevykázané v sávahe.
2. Účnovnájedriotk3 nemá žiadne bunúce orávaa ovinnosti nevykázané v súvahe.

K. 7R~JiuKĹ A V~ 7~3DY ČLENCV š~ATUTÁ N~ĹCf7 ORGÁNOV~
O 777 777 ~J 77K GRC ~J‘TG ~J UCTO\JNEJ JEDNOTKY

ceNci~ ZOR,

L ~KC~Oi77CK~ V~L ARY ÚČTOVNEJ JE~N7ĺľI{Y A
~PPIA7N ENÝCE{ El $O)~

—‚



Zozuam obchodov5 ktoré sa točaiii nzedzi ú~tovoon jednotkou a spriazuenýini osobami:

Druh obchodu Srlazuená osoba Rodnota (v EUR)

M. SKUTOČNOSŤI, KTOR~ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU

SA ZOSTAVUVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIE~ DO DŇA ZOSTAVENIA
ÚčTOVNEJ ZÁVIERKY.

Po 31. decerabri 2011 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

N ?RL~LAD ~M~EN ~7LASTNE~IO IMANIA

Podpi~s osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva

Podpis osoby zoclpovednej za zostavenie účt. závierky

(Údaje v celých EUR)
ZapSané ZI Ostatná in oS. Zákonný Nerozd Zisk N~uhr. Strata Učt. zisk Vlastný kapitá‘

Fondy rezrrvný fond min. rokov min. rokov bezneFso spolu
~ obocliba

~ PSk1.i.10 25000 0 2500 0 [ -2785 -14518 10197
zaloárni. as.
nezapl. Í
pohIaJávka za
ZRF
Lnso\-uy zisk r 7209 +7209
z roku 2011
Preučtcvank -14518 +14518 0
straty z roku
2010
Rozdisb zo -2 -2
zaokzúhľovaina I I I
Kon.stav I 0 -17305 7209 17404
k31.12010 25300 0 2500

Zostavend: 17.032012


