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Výročná správa registrovaného sociálneho podniku 
 
 

A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke: 
 

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku 

Názov spoločnosti: MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik 

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 16.04.2019 

Sídlo: Široké 185, 082 37 Široké 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Široké 185, 082 37 Široké 

 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu 

prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii. 

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný   

Dátum priznania štatútu: ....11.10.2019............................... 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 

spoločnosti: poradný výbor  

Dátum zriadenia poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE): 

..01.06.2021................................ 

  

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby  

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 

...29.02.2020, 1.6.2020, 2.9.2020.............. 

RSP má  vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru 

Počet členov poradného výboru k 31.12.2020 - 3........................... 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020 

1) Milan Hvizdoš - zamestnanec  

2) Marta Tomašova  – obyvateľ obce Široké 

3) Veronika Matúšová – zástupca odberateľa služby   

Zloženie orgánov RSP: 

Ing. Milan Tomašov – konateľ  

Damián Pavol Tomašov - konateľ 

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nastali  nasledujúce 

zmeny v zložení jeho orgánov: 

p. Anna Motýľová sa pridala ako členka poradného výboru 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená,  nemal vyhlásený 

konkurz na majetok,  nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 

alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii. 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo nezlúčil 

s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že 

v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil.  



* vyberte z uvedených variant  2 
 

 
 

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 

Predmety činnosti RSP: 

Vedenie účtovníctva    (od: 16.04.2019) 

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na 

regeneráciu a rekondíciu  

  (od: 16.04.2019) 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti    (od: 16.04.2019) 

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí  

  (od: 16.04.2019) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod)  

  (od: 16.04.2019) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby    (od: 16.04.2019) 

Čistiace a upratovacie služby    (od: 16.04.2019) 

Prenájom hnuteľných vecí    (od: 16.04.2019) 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než 

základných služieb spojených s prenájmom  

  (od: 16.04.2019) 

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky    (od: 16.04.2019) 

Administratívne služby    (od: 16.04.2019) 

Dopravná zdravotná služba    (od: 16.04.2019) 

Výroba potravinárskych výrobkov    (od: 16.04.2019) 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou 

hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla  

  (od: 16.04.2019) 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 16.04.2019) 

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, 

nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích 

zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok  

  (od: 16.04.2019) 

Prevádzkovanie výdajne stravy    (od: 16.04.2019) 

Poskytovanie služieb osobného charakteru    (od: 16.04.2019) 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 

poradcov  

  (od: 16.04.2019) 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom 

na priamu konzumáciu  

  (od: 16.04.2019) 

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných 

spoločenských podujatiach  

  (od: 16.04.2019) 

Sťahovacie služby    (od: 03.09.2019) 

 

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.    § 27a ods. 2 

písm. e) 
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Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby v oblasti: 

 poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť  

 sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je najmä: Služby osobného 

charakteru –starostlivosť o domácnosť 

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: 

Meranie pozitívneho sociálneho vplyvu sa bude okrem sledovania výstupov venovať i sledovaniu 

výsledkov a to napríklad v zmysle dĺžky udržania pracovnej pozície, súvisiacej zmeny štruktúry 

profesijných zručností, či zvýšenia kvalifikácie znevýhodnenej alebo zraniteľnej osoby 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny 

vplyv. 

V prípade integračného podniku: 

-  percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu 

zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny 

vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných 

a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE,  

resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 

12 ods. 2. 

Záver: 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

  

Príklad: 

V prípade integračného podniku - prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 

zraniteľných osôb  
   

1 - 12 mesiac - 2020 

stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných 

znevýhodnených osôb a/alebo 

zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov v TPP 

% záväzku, ktorým RSP 

integračný meria dosiahnutie 

hlavného cieľa merateľný PSV 

splnený / nesplnený 

1 Žiadny zamestnanci Nemerateľné 

2 Žiadny zamestnanci Nemerateľné 

3 100 Splnený 

4 100 Splnený 

5 100 Splnený 

6 100 Splnený 

7 100 Splnený 

8 100 Splnený 

9 100 Splnený 

10 100 Splnený 

11 100 Splnený 

12 100 Splnený 

      

Záver:  

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná 

závierka.    
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c) počet zamestnancov účtovnej jednotky  

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 

.............2....................... 

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 

...........2....................... 

-  z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej 

riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci 

zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 

............1........................... 

 V prípade RSP, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, 

RSP plnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte 

zamestnancov a ich úväzkoch.  

d) údaj či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s 

uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné 

údaje týkajúce sa tohto ručenia 

e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

príslušným orgánom účtovnej jednotky 

 

 

 

B. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o: 

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom 

účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. 

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť 

vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov  

 RSP  nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu 

overenú štatutárnym audítorom.  

 údajoch vykázaných na strane aktív súvahy 

RSP získal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného 

príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov: nie 

Popis majetku 
Spôsob nadobudnutia, 

resp. typ podpory 

zostatková cena 
k dátumu 

vyradenia / 
prevodu / k 31.12. 

Vyradený z 
obchodného 

majetku            
ku dňu: 

Prevedený 
na iný RSP 
áno / nie 

Prevedený na 
inú spoločnosť 

ako RSP              
áno / nie 

 0  -  0    0  0 

            

            

      

            

            

            

 

b) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
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RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu 

zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% / zisku po zdanení na dosiahnutie 

hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV. 

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa 

zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa. 

c) výnosoch, 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil zníženú sadzbu DPH 

(10%) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri 

verejnom obstarávaní 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky 

(ak nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na 

tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme 

dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku. 

d) nákladoch, 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil  obmedzenia v zmysle 

§ 24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s 

pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli: 

1)  5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov  

RSP a zároveň 

2)  3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v 

hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, 

pričom  
3)  suma najvyššej mzdy  neprekročila* 5-násobok sumy najnižšej mzdy 

(podmienky musia byť dodržané kumulatívne) 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  nepresiahol obvyklú cenu 

na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v 

mieste a čase  plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia 

predmetného plnenia). 

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal mzdu najmenej v 

sume, ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa 

osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.) 

e) daniach z príjmov, 
RSP vyhlasuje, že nevyužil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.  

f) údajoch na podsúvahových účtoch, 

g) iných aktívach a iných pasívach, 

h) spriaznených osobách, 

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od 

závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že 

spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle 

§24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

RSP dodával  v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej 

osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň 

vyhlasuje, že spĺňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou 
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osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. 

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej 

osobe, ktorá je fyzickou osobou.. 

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal  úver alebo pôžičku od závislej 

osoby. Ak si RSP vzal úver alebo pôžičku od závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo pôžičky 

nepresahuje* základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu. 

i) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 

zostavenia, 

j) prehľade zmien vlastného imania, 

k) prehľade peňažných tokov. 
 

 

 

C. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o 

 
a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to 

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými 

druhmi akcií, splatené základné imanie,  0 
2. hodnota upísaného vlastného imania 5 000,-EUR 
3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v 

predchádzajúcom účtovnom období, RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená 

účtovná závierka, dosiahol stratu vo výške 4 893,- EUR,  

4. Zisk na akciu alebo podiel na ZI - 0 

 

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku 

bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného 

obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok 

použitia rezerv. Rezervy neboli tvorené., 
c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.  0,- 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemal  nedoplatky 

poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo 

colný úrad.  

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých 

položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti 
1. do jedného roka vrátane,  - 0 
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,  - 0 
3. viac ako päť rokov,  - 0,- 

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou 

zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia,  0,- 
f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku, 
g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, 

tvorbe  a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci 

účtovného obdobia,  0,- 
h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť,  0,- 
i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza 

najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v 

eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,  7 000,.- EUR  splatnosť 2023  
j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
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období,  0,- 
k) významných položkách derivátov,0,-  
l) majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia, 
m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to 

1. celková suma  dohodnutých platieb ku  dňu,  ku ktorému  sa  zostavuje  účtovná  

závierka v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad,  0,- 

2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby 

splatnosti   0,- 

2a. do jedného roka vrátane,0,- 

2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane – 

2c. viac ako päť rokov. 

 

 

 

 

D. V časti o prehľade zmien vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na začiatku 

bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na 

konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na 

 
a) základné imanie zapísané do obchodného registra,   - 5000,- EUR 
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra,  0,- 
c) emisné ážio,   - 0,- 
d) zákonné rezervné fondy,  0,- 

e) ostatné kapitálové fondy,   0,- 
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia, 0,- 
g) ostatné fondy tvorené zo zisku,  0,- 
h) nerozdelený zisk minulých rokov,  30,-EUR 
i) neuhradená strata minulých rokov, 0,- 
j) účtovný zisk alebo účtovná strata, STRATA 4893,- EUR 
k) vyplatené dividendy,  0,- 
l) ďalšie zmeny vlastného imania, 0,- 
m) zmeny účtované na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.  30,- EUR 

 

R. V časti o prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o 

 

a) peňažných tokoch, ktorými sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a prírastky a 

úbytky peňažných ekvivalentov, pričom 

1. peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných 

hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a 

časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a 

pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami, 

2. peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je 

zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko 

výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú 

uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na 

obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch 

mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy v členení 

podľa zdrojov: 
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............................................. 
 
 
 
 
 
 

 

 

S. V  prehľade  peňažných   tokov   sa   pri   použití   priamej   metódy   vykazovania   

peňažných   tokov  z prevádzkovej činnosti môžu uvádzať jeho položky v takomto 

usporiadaní a s týmto označením: 

 

Označenie Obsah 

položky položky  
 

 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  
A. 1. Príjmy z predaja tovaru (+) – 0,00 eur 
A. 2. Výdavky na nákup tovaru (-) – 0,00 eur 
A. 3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) – 0,00 eur 
A. 4. Príjmy z predaja služieb (+) – 10532,22 eur  
A. 5. Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných 
dodávok (-) – 8069,38 eur 
A. 6. Výdavky na služby (-) – 952,98 eur  
A. 7. Výdavky na osobné náklady (-) – 13717,00 eur  

A. 8. Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z 

príjmov účtovnej jednotky (-) – 99,00 eur 
A. 9. Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na 
obchodovanie (+) – 0,00 eur  
A. 10. Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na 
obchodovanie (-) – 0,00 eur 
A. 11. Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené 

na predaj alebo na obchodovanie (+) – 0,00 eur 

A. 12. Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo 

určené na predaj alebo  na obchodovanie (-) – 0,00 eur 

A. 13. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo 

pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na 

zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) – 0,00 eur 

A. 14. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla 

banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté 

na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) – 0,00 eur 

A. 15. Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré 

sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov 

(+) – 0,00 eur 

A. 16. Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré 

sa uvádzajú  osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-

) 

. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, 

ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných 

tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.) – 0,00  
A. 17. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností    

VÝNOSY 
Z predaja služieb- účtovné služby 10532,22 € 

Ostatné výnosy z HČ 11662,80 € 

Spolu 22195,02 € 
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(+)                  0,00 eur 

A. 18. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do finančných činností (-) – 0,00 eur 

A. 19. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) – 0,00 eur 

A. 20. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) – 

0,00 eur 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.20.) 

A. 21. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných 

činností (-/+) – 15,47 eur 

A. 22. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (+) – 0,00 eur 

A. 23. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (-) – 0,00 eur 

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.)+ 1395,39 eur 

 

Označenie Obsah 

položky položky  
 

 Peňažné toky z investičnej činnosti 
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1 
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – 3249,17 eur  
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 (-)1 
B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 
B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 
B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 

účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú 

za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na 

obchodovanie (+) 

B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 

jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (+) 

B. 9. Výdavky  na  dlhodobé   pôžičky   poskytnuté   účtovnou  jednotkou  

tretím   osobám,  s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

B. 10. Príjmy  zo  splácania  pôžičiek  poskytnutých  účtovnou  jednotkou  

tretím   osobám,    s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 
B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 
(+) 
B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do prevádzkových činností (+) 

B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
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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 ich možné začleniť 

do investičných činností (-) 15,47 eur 
B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 
B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na 

investičnú činnosť (-) 

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

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

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) – 3264,64 eur 

 

Označenie Obsah 

položky položky  
 

 Peňažné toky z finančnej činnosti 
C. 1. Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 
C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 
C. 1. 2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo 

fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+) – 30,00 eur 
C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+) 
C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 
C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a 

vlastných obchodných podielov (-) 
C. 1. 6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) 
C. 1. 7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo 

fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) 
C. 1. 8. Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) 
C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých 

záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.) 
C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 
C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) 
C. 2. 3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na 

zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

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 (-) 
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 (-) 

C. 2. 8. Príjmy  z ostatných  dlhodobých   záväzkov   a krátkodobých  záväzkov  

vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) – 7000,00 eur 

C. 2. 9. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 

záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa 

uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) – 660,00 
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eur 

C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (-) 

C. 4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 

alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 

investičnej činnosti (-) 

C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 

alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 

investičnej činnosti (+) 

C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť 

do finančných činností (-) – 15,47 eur  
C. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (+) 
C. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (-) 
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) - + 6354,53eur 

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných 

prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) – 4500,75 eur 

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 

účtovného obdobia (+/-)2 - + 483,70 eur 

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 

účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov 

vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

+ 1255,40 eur 
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(+/-)2 

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 

konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)2. – 1255,40 eur 

 

T. V  prehľade  peňažných  tokov   sa  pri   použití   nepriamej   metódy   vykazovania  

peňažných  tokov z prevádzkovej činnosti môžu uvádzať jeho položky v takomto 

usporiadaní a s týmto označením: 

 

Označenie Obsah 

položky položky  
 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 

(+/-) 
A. 1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) 

(+/-) 
A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 

(+) 
A. 1. 2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na 
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bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja 5 (+) 
A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 6 (+/-) 
A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv 7 (+/-) 
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-) 
A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-) 
A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-) 
A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov 11 (+) 
A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov 12 (-) 
A. 1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)13 

A. 1. 11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) 14 

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa 

považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-) 

A. 1. 13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok 

hospodárenia     z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 

A. 2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,16 ktorým sa 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 činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok 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 

majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov (-/+) 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré 

sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), 

(súčet Z/S 
+ A1 + A2) – 0,00 eur 

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností 
(+) 
A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

finančných činností (-) 

A. 5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do investičných činností (+) 

A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.) – 
0,00eur 

A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) 

A. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (+) 

A. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (-) 

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

 

Označenie Obsah 
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položky položky  
 

 Peňažné toky z investičnej činnosti 
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1) 
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – 3249,17 eur 
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 (-)1) 
B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 
B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 
B. 6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 

účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú 

za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na 

obchodovanie (+) 

B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 

jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (+) 

B. 9. Výdavky  na  dlhodobé   pôžičky   poskytnuté   účtovnou   jednotkou   

tretím   osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

B. 10. Príjmy  zo  splácania  pôžičiek   poskytnutých   účtovnou   jednotkou  

tretím  osobám,  s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 
B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 
(+) 
B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do prevádzkových činností (+) 

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 (-) – 15,47 eur 
B. 16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 
B. 17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na 

investičnú činnosť (-) 

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

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

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) – 3264,64 eur 

 

Označenie Obsah 

položky položky  
 

 Peňažné toky z finančnej činnosti 
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C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 
C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 
C. 1. 2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo 

fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) – 30,00 eur 

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+) 
C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 
C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a 

vlastných obchodných podielov (-) 
C. 1. 6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) 
C. 1. 7. Výdavky na  vyplatenie  podielu  na  vlastnom  imaní  spoločníkmi  

účtovnej  jednotky  a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) 
C. 1. 8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) 
C. 2. Peňažné   toky   vznikajúce   z dlhodobých   záväzkov a  krátkodobých  záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 
C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 
C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) 
C. 2. 3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na 

zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

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 (-) 
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 (-) 

C. 2. 8. Príjmy  z ostatných  dlhodobých  záväzkov  a  krátkodobých  záväzkov   

vyplývajúcich z finančnej činnosti   účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa uvádzajú osobitne    v inej časti prehľadu peňažných 

tokov (+) – 7000,00 eur 

C. 2. 9. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 

záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s 

výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu 

peňažných tokov (-) – 660,00 eur 

C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (-) 

C. 4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 

alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 

investičnej činnosti (-) 

C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 

alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 

investičnej činnosti (+) 

C. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť 

do finančných činností (-) 
C. 8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (+) 
C. 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (-) 
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)+ 6354,53 eur 
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) 

(súčet A + B + C) – 3089,89 eur  
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E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 

účtovného obdobia (+/-) – 483,70 eur 

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 

účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov –eur 

vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

+ 1255,40 eur 

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným 

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(+/-)2 0,- 

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 

konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-). +1255,40 

 

 

Zostavené dňa  

29.06.2021 

Podpisový záznam 

člena štatutárneho 

orgánu účtovnej 

jednotky alebo 

fyzickej osoby, 

ktorá je účtovnou 

jednotkou: 

Podpisový záznam 

osoby zodpovednej 

za zostavenie 

účtovnej závierky: 

Podpisový záznam 

osoby 

zodpovednej za 

vedenie 

účtovníctva: 

Schválené                  
dňa 
30.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


