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ÚVODNÉ SLOVO  
PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážený akcionár, vážení obchodní 
partneri, dámy a páni,

rok 2018 je na konci a  my môžeme 
bilancovať, hodnotiť. Napriek tomu, že 
spoločnosť dosiahla viaceré pozitívne 
výsledky, treba úprimne priznať, že 
nie všetky práce vykonávané našou 
spoločnosťou boli úplne bez chýb, nie 
všetky projekty sa podarilo dotiahnuť do 
úplného konca. 

Spoločnosť Technické služby Starého 
Mesta a.s. pokračovala v  nastolenej  
filozofii vykonávať podstatnú časť  
činností pre Mestskú časť Bratislava – 
Staré Mesto vlastnými zamestnancami 
a  vlastnou technikou. Pokračovanie 
v tomto trende potvrdilo opodstatnenosť 
existencie spoločnosti, ktorá práce pre 
mestskú časť vykonávala so snahou 
o  čo najrýchlejší čas reakcie, flexibilitu 
a  čo najvyššiu kvalitu, najmä čo sa týka 
jednej z  najdôležitejších oblastí a  to 
zabezpečovania čistoty vo verejnom 
priestore. 

Medzi naše úspechy si dovolím zaradiť 
revitalizáciu priestoru trhoviska na 
Žilinskej ulici. Táto sa začala na jar 
rekonštrukciou Kyčerského ulice, 
v  jesennom období naša spoločnosť 
pokračovala rekonštrukciou prestrešenia 
trhových stolov. Napriek snahe 
o  minimalizovanie negatív vyplývajúcich 
z  charakteru prác, tieto priniesli pre 
predajcov i  kupujúcich na obmedzenú 
dobu zhoršenie podmienok. Na tomto 
mieste by som sa im však chcel za 
ich trpezlivosť a  ústretovosť počas 
prebiehajúcich prác poďakovať. 
V  konečnom dôsledku rekonštrukcia 
znamenala zveľadenie tohto unikátneho 
verejného priestoru so svojim jedinečným 
genius loci.  

Minulý rok naša spoločnosť na základe 
uznesenia zastupiteľstva naštartovala 
proces zosúladenia realizácie nútených 
odťahov motorových vozidiel  
z  komunikácií 3. a  4. triedy so 
znením zákona. Aj keď cieľom bolo 
spustenie realizácie odťahov vlastnými 
zamestnancami a technikou v roku 2018, 
z  dôvodu predĺženia doby obstarania 
potrebného vybavenia sa náš cieľ posunul 
na rok 2019. 

Do portfólia činností vykonávaných 
našou spoločnosťou pribudla starostlivosť 
o  chodníky v  správe mestskej časti. 
Schválená novela zákona o  pozemných 
komunikáciách, tzv. chodníková 
novela, preniesla povinnosť údržby 
chodníkov z  majiteľov, alebo správcov 
priľahlých nehnuteľností, na vlastníkov 
alebo správcov chodníkov. Napriek nie 
najšťastnejšiemu načasovaniu platnosti 
novely v priebehu rozpočtového obdobia, 
aj Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
sa musela s  touto novou povinnosťou 
vysporiadať. Znamenalo to zaistiť 
potrebné personálne i technické kapacity 
a v spolupráci s mestskou časťou nastaviť 
vyhovujúci harmonogram výkonu tejto 
činnosti. 

Dynamické zmeny v  spoločnosti 
kladú nároky aj na nás. Aj také základné 
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činnosti ako upratovanie verejných 
priestranstiev, vysýpanie smetných nádob, 
je možné i  potrebné prispôsobovať 
pokroku v  spoločnosti. Verejná kontrola 
prostredníctvom moderných aplikácií je 
jednou z ciest k neustálemu sa zlepšovaniu 
a udržiavaniu verejného priestoru v stave 
adekvátnom centru hlavného mesta 
Slovenskej republiky. A to je pre nás výzva 
na nasledujúce obdobie. Sme si vedomí, 
že aj napriek úsiliu o čo najlepší výkon prác, 
vyskytnú sa aj nedostatky. Je však našou 
úprimnou snahou ich eliminácia v  čo 
najväčšej miere, aby práce boli vykonávané 

čo najkvalitnejšie, obyvatelia boli na svoju 
mestskú časť hrdí a  návštevníci sa sem 
opätovne radi vracali. 

Dovoľte sa mi na tomto mieste 
poďakovať ostatným členom 
predstavenstva a  dozornej rady a  taktiež 
všetkým zamestnancom spoločnosti, 
nakoľko bez ich práce, dôvery a spolupráce, 
by aj najlepšie mienené zámery boli iba 
veľmi ťažko realizovateľné.    

Mgr. Ľuboš Majer
predseda predstavenstva



4

Spoločnosť Technické služby Starého 
Mesta a.s. má významné postavenie na 
území mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto. Hlavnou úlohou spoločnosti 
je zabezpečovanie čistoty a  údržby 
komunikácií a  chodníkov na území 
mestskej časti vrátane zberu a  odvozu 
organického i  anorganického odpadu, 
prevádzkovanie a údržba parkov a záhrad, 
detských ihrísk, športových areálov, 
trhovísk, verejných toaliet a psích výbehov. 
Úlohou spoločnosti je v  neposlednom 
rade tiež správa a údržba budov, ktoré sú 
majetkom mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto. 

V  oblasti zabezpečovania čistoty 
a  údržby komunikácií a  chodníkov 
spoločnosť vykonáva strojné a  ručné 
zametanie verejných priestranstiev, odvoz 
odpadu, odstraňovanie havarijných stavov, 
v  zimných mesiacoch odstraňovanie 
snehu a  posyp chodníkov posypovým 
materiálom.

Čistota verejných priestranstiev nie je 
len o upratovaní ulíc a komunikácií, zbere 
komunálneho odpadu a  úprave zelene, 
ale i o vytvorení podmienok pre verejnosť, 
aby k  znečisťovaniu nedochádzalo. 
Dostatočný počet zberných nádob na 
odpad, ale i vytvorenie dostatočnej siete 
verejných toaliet, zodpovedajúcej statusu 
historického jadra hlavného mesta. 
Neodmysliteľnou súčasťou existencie 
ľudí v mestských aglomeráciách je i chov 
psov, čo však so sebou prináša nemalé 
problémy v oblasti znečisťovania verejných 
priestranstiev. Zabezpečenie primeraného 
množstva stojísk s vreckami na psie výkaly 
spolu s  osvetou i  represívnymi úkonmi, 
prinesie zníženie nákladov na samotné 
čistenie priestranstiev i  možnosti využitia 
jednotlivých zelených plôch verejnosťou 
bez obáv.

Údržba a ošetrovanie zelene -   činnosť 
smerujúca k  skvalitneniu životného 
prostredia, jeden z predpokladov 
zachovania optimálnych podmienok   
života, fungovania spoločnosti a  jej 
trvalo udržateľného rozvoja   predstavuje 
v  mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
starostlivosť o  viac ako 48 ha verejne 
prístupnej zelene. Neoddeliteľnou 
súčasťou sú detské ihriská, pieskoviská, 
prvky malej architektúry, lavičky pre 
voľnočasové aktivity obyvateľov.  

V  oblasti správy a  údržby trhovísk, 
spoločnosť zabezpečuje komplexnú 
správu trhovísk na Žilinskej a  Poľnej ulici 
a  taktiež organizáciu a  zabezpečenie 
príležitostných trhov. 

Technické služby Starého Mesta a.s. 
ako stopercentná dcérska spoločnosť 
mestskej časti, sa pri výkone svojej činnosti 
snaží v  maximálnej miere zabezpečiť 
efektívne využitie majetku a vynaložených 
investícií. Popri svojej hlavnej činnosti, 
ktorou je správa a  údržba verejných 
priestranstiev a budov v majetku mestskej 
časti, spoločnosť realizuje aj doplnkové 
služby, ako je správa a prevádzka parkovísk, 
parkovacieho systému a odťahovej služby.  

02PROFIL SPOLOČNOSTI
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 PREDMET ČINNOSTI

►	 čistiace a upratovacie služby

►	 osadzovanie a údržba dopravného značenia 
 a inštalovanie dopravných značiek

►	 správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

►	 správa a prenájmom nehnuteľností

►	 prevádzkovanie verejných WC a detských ihrísk

►	 prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

►	 stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

►	 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 
 do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

►	 odťahová služba

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Obchodné meno: Technické služby Starého Mesta, a.s.

Sídlo: Žilinská 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 05

IČO: 35 804 092

IČ DPH: SK2020281846

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN: SK0902000000003100482856

Zápis v obchodnom registri: 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka č. 2639/B

Právna forma: akciová spoločnosť

Základné imanie: 939 055,964951 Eur
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03Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI

História spoločnosti siaha do obdobia 
prelomu storočí. Technické služby 
Starého Mesta. Predtým Staromestská, 
ešte skôr SNP Invest. Spoločnosť, ktorá 
bola založená mestskou časťou Bratislava 
- Staré Mesto v roku 2001 so zámerom 
komplexnej rekonštrukcie Námestia 
SNP v Bratislave. Revitalizácia Námestia 
SNP sa síce neuskutočnila, firma však 
existovala naďalej. Najskôr jednostranne 
zameraná pre potreby veľkého projektu 
v centre mesta, neskôr ako Staromestská 
a.s. a od roku 2016, po premenovaní, 
ako Technické služby Starého Mesta 
a.s., pričom tento názov verne vystihuje 
zameranie spoločnosti.

2001 Zakladateľskou listinou bola mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto založená 
spoločnosť SNP Invest a.s. Vzhľadom k nerealizácii projektu revitalizácie Námestia 
SNP bola činnosť spoločnosti utlmená.

2012 Spoločnosť SNP Invest a.s. bola akcionárom premenovaná na Staromestská a.s. 
Súčasne bol rozšírený predmet činnosti spoločnosti a  boli podniknuté kroky 
smerujúce k oživeniu podnikateľskej činnosti spoločnosti. 

2015 Po ukončení zmluvy so súkromnou spoločnosťou sa mestská časť rozhodla 
vykonávať správu a údržbu komunikácií, verejných WC, trhovísk prostredníctvom 
spoločnosti Staromestská a.s. Neskôr sa k  týmto činnostiam pridružila 
správa a  údržba fontán, zavlažovacích systémov, detských ihrísk, Medickej 
a Grassalkovichovej záhrady a drobné stavebné práce v objektoch mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.

2016 Prišlo k zmene názvu spoločnosti tak, aby vystihoval hlavné úlohy spoločnosti na 
území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. So zmenou názvu spoločnosti bolo 
vytvorené nové logo a  spustená prevádzka novej webovej stránky. Vzhľadom 
k zvýšenému objemu zabezpečovaných činností bol zároveň prijatý väčší počet 
nových zamestnancov.

2017 Modernizácia technického vybavenia spoločnosti zakúpením 2 kusov  
upratovacích áut značky Kärcher. Pokračovala personálna stabilizácia 
a  profesionalizácia spoločnosti, aj s  vzhľadom k  snahe o  napĺňanie záväzku 
vykonávať činnosti pre mestskú časť vlastnými výkonmi.

2018 Vzhľadom k  potrebe zosúladenia realizácie nútených odťahov motorových 
vozidiel so znením zákona, bol začatý proces realizácie odťahov plne v  réžii 
spoločnosti. Po prijatí novely cestného zákona, Technické služby Starého Mesta 
a.s. obstarali 8 ks mechanizmov na čistenie chodníkov v správe mestskej časti 
v letnom i zimnom období.    
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Akcionári spoločnosti k 31.12.2018

100% akcionárom spoločnosti je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2018

Mgr. Ľuboš Majer

Predseda predstavenstva

Narodil sa v  roku 1973 v  Banskej Bystrici. Vyštudoval Vysokú školu medzinárodných 
a verejných vzťahov v Prahe. V roku 1998 spoluzakladal súkromnú spoločnosť, v ktorej 
pôsobil na pozícii riaditeľa. Od roku 2010 bol členom kontrolných a riadiacich orgánov 
veľkých spoločností, ako Bratislavská teplárenská a.s. a Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 
Najmä pôsobením v  predstavenstve spoločnosti OLO a.s., v  spolupráci s  ostatnými 
členmi a zamestnancami, dosiahla spoločnosť významné postavenie vo svojom odvetví 
nielen na území Bratislavy, ale aj v rámci Slovenska. V rokoch 2015 a 2016 pracoval na 
Obecnom úrade v Miloslavove. V spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. pôsobí 
od roku 2016, od roku 2017 na pozícii generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.   

Ing. Patricia Martincová

Člen predstavenstva

Narodila sa v Bratislave a tu aj vyštudovala odbor Medzinárodný obchod na Ekonomickej 
univerzite. Už počas štúdia a následne aj po ňom pracovala v rôznych spoločnostiach 
na stredných a  vyšších manažérskych pozíciách. V  rokoch 2007 až 2010 pracovala 
vo verejnej správe, z  toho dva roky na pozícii prednostky MÚ MČ Bratislava – Lamač. 
Následne opäť pôsobila v súkromnom sektore. Zamestnancom spoločnosti Technické 
služby Starého Mesta a.s. je od novembra 2015, pričom sa významne podieľala na 
znovuobnovení činnosti spoločnosti. Od roku 2017 je tiež členkou predstavenstva 
spoločnosti.

Mgr. Oľga Šestáková

Člen predstavenstva

Po ukončení SEŠ pracovala v  Univerzitnej knižnici, neskôr ako hlavná kontrolórka. 
Nakoľko  ekonomické vzdelanie bolo v  mnohých oblastiach nepostačujúce, diaľkovo 
vyštudovala právnickú fakultu v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1991. Neskôr pracovala 
vo vedúcich funkciách Slovenskej sporiteľne, ako sekčná riaditeľka legislatívno-právneho 
odboru Ministerstva zdravotníctva SR, viedla komerčno-právny odbor Eximbanky, 
riadila úsek vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR,  niekoľko rokov pracovala 
ako advokátka. Od roku 2015 pracovala ako vedúca kancelárie prednostu.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI
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Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2018

Mgr. Vladimír Palko     Soňa Párnická

Predseda dozornej rady     Člen dozornej rady

Viktor Muránsky      Ing. Matej Vagač

Člen dozornej rady      Člen dozornej rady

PaedDr. Barbora Oráčová  PhD.

Člen dozornej rady
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0205ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Stav k 31.12.2018 Počet zamestnancov

Vrcholový manažment 2

Základný manažment (projektoví a technickí manažéri, 
majstri)

4

Ekonomicko-administratívni pracovníci 1

Odborno-technickí pracovníci (remeselníci) 5

Pracovníci vo výkone (zametači, šoféri, toaletárky) 47

Generálny riaditeľ

Prevádzkový riaditeľ

Odd. údržby verejných 

priestranstiev 

a komunikácií  

Odd. údržbárskych 

a rekonštrukčných prác

Odd. správy a prevádzky 

verejných toaliet 

a detských ihrísk

Odd. správy 

a prevádzky stálych 

a príležitostných trhov

Odd. správy a prenájmu 

nebytových priestorov

Odd. administratívy
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 Rok 2018 bol na rozdiel od 
predchádzajúcich stabilizačných období  
rokom expanzie súvisiacim s  postupným 
rozširovaní záberu spoločnosti 
v poskytovaných službách. Priniesol ďalšie 
rozširovanie radov zamestnancov a  to 
hlavne vo výkone a zároveň racionalizáciu 
počtu pracovných miest na úrovni 
manažmentu a administratívy. Čo nás 
mimoriadne teší je, že na rozdiel od 
predchádzajúcich rokov výrazne stúpol  

podiel zamestnancov v  produktívnom 
veku a  aj vo veku do 30 rokov, ktorý 
bol v  minulosti 0-5%. Veríme, že tento 
trend je výsledkom nášho úsilia nastaviť 
pre zamestnancov čo najvhodnejšie 
pracovné podmienky a  rovnako systém 
ohodnotenia. Cieľom v  personálnej 
oblasti naďalej zostáva vhodné nastavenie 
mzdovej a  sociálnej politiky s garanciou 
poskytovania požadovanej kvality služieb.

Vývoj zamestnanosti

k 31.12.2018 k 31.12.2017
Rozdiel

2018-2017
Rozdiel v %

Počet zamestnancov HPP 58 47 +11 + 23 %

Počet zamestnancov DPČ 1 2 -1 - 50 %

Spolu 59 49 +10 + 20 %

Veková štruktúra

Vek
k 

31.12.2018
% podiel

k 
31.12.2017

% podiel
k 

31.12.2016
% podiel

do 20 rokov 3 5% 0 0 % 0 0 %

20-29 rokov 3 5% 1 2% 2 5 %

30-39 rokov 6 10% 9 18 % 8 19 %

40-49 rokov 24 41% 12 25 % 10 23 %

50-59 rokov 9 16% 11 22 % 13 30 %

nad 60 rokov 13 23% 16 33 % 10 23 %

Spolu 58 100% 49 100% 43 100%

06ĽUDSKÉ ZDROJE
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0207VÝZVY BUDÚCICH OBDOBÍ

Rok 2018, ďalší rok činnosti spoločnosti 
Technické služby Starého Mesta a.s. 
Spoločnosti, ktorej hlavným akcionárom 
je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto. 
Aj preto s  pani starostkou a s  ďalšími 
zástupcami jediného akcionára prebiehali 
intenzívne diskusie o  ďalšom smerovaní 
spoločnosti. Záver z  týchto diskusií je 
však jasný. Technické služby Starého 
Mesta a.s sú komunálnym podnikom 
mestskej časti a jeho úlohou je vykonávať 

podstatnú časť činností pre mestskú časť 
v oblasti zabezpečovania čistoty verejných 
priestranstiev, parkov, záhrad, detských 
ihrísk, prevádzkovania verejných toaliet, 
správy stálych i  príležitostných trhov 
a údržby budov v majetku mestskej časti. 

Okrem týchto činností je však úlohou 
vedenia spoločnosti flexibilne reagovať 
na potreby a záujmy mestskej časti, ktoré 

prináša moderná doba. Či už zabezpečenie 
participácie obyvateľov na kontrolnom 
mechanizme akciovej spoločnosti vo forme 
kontroly vykonávanej údržby v  reálnom 
čase na webovej stránke spoločnosti 
a  mestskej časti alebo v  súvislosti so 
zavádzaním mestskej parkovacej politiky 
a  jej dopadom na potrebu parkovania 
v zónach mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto, potreba aplikácie smart riešení pri 
budovaní záchytných parkovísk. Výzvou 

roku 2019 je 
pre spoločnosť 
taktiež úspešné 
s p u s t e n i e 
odťahovej služby 
v  zmysle zákona 
o  pozemných 
komunikáciách. 

V  súvislosti 
s  rozširovaním 
poskytovaných 
služieb pre 
mestskú časť, 
ide ruka v  ruka 
p o s k y t o v a n i e 
služieb pre iné 
subjekty. Týmto 
s p ô s o b o m 
vytváraný zisk 
s p o l o č n o s ť 
investuje do 
t e c h n i c k é h o 

vybavenia tak, aby bola spoločnosť 
atraktívna pre záujemcov o prácu a taktiež 
aby bola konkurencieschopná s ostatnými 
poskytovateľmi podobných služieb. Je 
to pre nás veľká výzva na ďalšie obdobie, 
som však presvedčený, že v  spolupráci 
s  akcionárom sa nám podarí naše ciele 
dosiahnuť.  

06
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08
Spoločnosti Technické služby Starého 

Mesta a.s. sa v  roku 2018 podarilo 
hospodáriť vyrovnane, čo považujeme 
za veľký úspech, keďže napriek nárastu 
minimálnej mzdy o  takmer 40% za 
posledné štyri roky, sme ceny za poskytované 
služby pre Mestskú časť Bratislava – 
Staré Mesto  v  ťažiskových oblastiach 
nezvyšovali. Túto skutočnosť pripisujeme 
najmä optimalizácii personálneho 
obsadenia, ktorú sme naštartovali už 
v roku 2017 a rovnako dôslednej kontrole 
vynakladaných finančných prostriedkov 
a  výberu dodávateľov. Čistý obrat 
spoločnosti v  roku 2018 bol 1  555  395 
Eur. Náklady vynaložené na hospodársku 
činnosť predstavujú čiastku 1 552 248 Eur. 
Výsledkom hospodárenia je zisk vo výške 
1 268 Eur.

FINANČNÁ SPRÁVA
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13

09mAJETOK SPOLOČNOSTI 
K 31. 12. 2018

Spoločnosť vykázala  majetok v celkovej výške 1 274 410 Eur.

Z toho:

Neobežný majetok  spoločnosti (1 067 753 Eur) pozostáva:

1. z dlhodobého nehmotného majetku, t.j. softvér v nadobúdacej cene  
4 600 Eur. Je už na 100 % odpísaný,

2. z dlhodobého hmotného majetku ktorého vstupná cena bola 1 063 153 Eur. 
Odpísaný je na 70,58 %, t.j. zostatková cena je 312 724 Eur.

Dlhodobý hmotný majetok pozostáva:

•	 Pozemky	majú	nadobúdaciu	
cenu 3 067 Eur. Neodpisujú sa.

•	 Samostatné	hnuteľné	veci	
a súbory hnuteľných vecí majú 
nadobúdaciu cenu 280 358 Eur. 
Odpísané sú vo výške 204 620 
Eur, t.j 72,98 %. Zostatková cena je 
75 739 Eur.

•	 Obstarávaný	dlhodobý	majetok	
vo výške 779 727 Eur (projekt) je 
precenený opravnou položkou 
v sume 545 809 Eur.

Obežný majetok spoločnosti (206 055 Eur) pozostáva:

1. Krátkodobé pohľadávky sú ocenené obstarávacou cenou 119 193 Eur.

Tvoria ich:

•	 Pohľadávky	z obchodného	styku	vo	výške	115	393	Eur.

•	 Daňové	pohľadávky	v sume	51	Eur.

2. Finančné účty vo výške 86 862 Eur, z toho

•	 Peniaze	v sume	5 610	Eur

•	 Účty	v bankách	81 252	Eur

3. Účty časového rozlíšenia, t.j. náklady budúcich období  602 Eur.
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA  
K 31. 12. 2018

Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

malá

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Generované z FDF - STORMWARE, POHODA

31 12 18

2020281846

35804092

68 32 0

X X
01 18

12 18

01 17

12 17

Technické služby Starého Mesta, a.s.

ŽILINSKÁ 1

81105 BRATISLAVA 1

SpoloŒnos£ zapísaná v OR OS BA I., Od

diel:Sa, vložka:2639/B

17 03 19 17 03 19

10
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Strana 2

UZPODv14_2

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020281846 35804092

1274410

755029

519381

678710

1067753

755029

312724

391133

4600

4600

4600

4600

1063153

750429

312724

391133

3067 3067

3067

280359

204620

75739

118866

10
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UZPODv14_3

16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020281846 35804092

779727

545809

233918

269200
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UZPODv14_4

30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020281846 35804092

206055 206055

286380
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UZPODv14_5

44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

2020281846 35804092

119193 119193

113543

115393 115393

113892



19

Strana 6

UZPODv14_6

58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020281846 35804092

115393 115393

113892

51

3800 3800

-400



20

Strana 7

UZPODv14_7

M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020281846 35804092

86862 86862

172837

5610 5610

2884

81252 81252

169953

602 602

1197

602 602

1197

519381 678710

179127 177411

939056 939056

939056 939056

3358 3357

3358 3357
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020281846 35804092

-764555 -621846

-764555 -621846

1268 -143156

331681 501299

705 39146

38000

705 1146
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020281846 35804092

301393 417858

147646 289074

147646 289074

41330 34372

45442 20561

32277 37103

34698 36748

29583 23737

23737

29583

20558

8573

8573
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bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020281846 35804092

1555395 1866106

1495395 1872367

8229 11414

1483543 1854691

6250

3623 12

1552248 2010425

6503 7078

188443 190513

513197 1055824

681350 688099

492733 500104

166075 163665

22542 24330

35980 12502

78409 46045

43128 46045

35281

26201 8614

22165 1750

-56853 -138058
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Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020281846 35804092

783629 612690

60000

60000

1851 2218

360 367

360 367

11

1480 1851
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Strana 12

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020281846 35804092

58149 -2218

1296 -140276

28 2880

28 2880

1268 -143156
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11SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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12STANOVISKO DOZORNEJ RADY


