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Štruktúra 

PROFIREAL GROUP 

Profireal Group je zoskupenie spoločnosti Profireal a.s. a jej dcérskych spoločností: PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., 

PROFIREAL POLSKA Sp. z o.o., PROFIDEBT, s.r.o. a Profidebt Slovakia, s.r.o. 

Všetky spoločnosti skupiny PROFIREAL GROUP pôsobia na finančnom trhu, spoločnosti divízie PROFIREAL v oblasti finanč-

ných pôžičiek a úverov a spoločnosti divízie PROFIDEBT sa zaoberajú obchodom s pohľadávkami.

Materská spoločnosť PROFIREAL, a.s. je 100% vlastníkom všetkých dcérskych spoločností.
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Názov spoločnosti
Profi debt Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti
Bratislava

Mliekarenská 10, PSČ 821 09

Identifikační číslo
35 925 922

DIČ
2021 965011

Orgány spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. 

Štatutárnymi zástupcami sú konatelia spoločnosti.

Základný kapitál
200 000 Sk

Hlavné oblasti podnikania
– sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

– prenájom cestných motorových vozidiel

–  prenájom strojov, zariadení, výpočtovej techniky, 

kancelárskych zariadení bez obsluhujúceho personálu

– činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

–  poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných zdrojov 

nebankovým spôsobom

– faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti

– školiaca činnosť

Profil spoločnosti



Konatelia

Ing. Tomáš Rosenberger, konateľ

Ing. Petr Vrba, konateľ

Pavol Antálek, konateľ

Ing. Karol Jurák, konateľ

 

Zloženie vrcholových orgánov

Absolvoval dopravnú fakultu Jána Pernera pri Univerzite Pardubice v roku 

2000. V spoločnosti pracuje od marca 2002. Postupne tu zastával pozíciu 

pracovníka zmenkového a exekučného riadenia a vedúceho inkasnej siete. 

V súčasnosti je riaditeľom úseku správy pohľadávok. V septembri roku 

2004 bol menovaný do predstavenstva spoločnosti. Z titulu svojej funkcie 

je plne zodpovedný za koordináciu činností všetkých úsekov pohľadávok 

divízie PROFIREAL.

Management

Ing. Libor Szabo výkonný riaditeľ

Ing.  Marcel Mešter riaditeľ správy

úseku správy vymáhania 

pohľadávok

Ing. Ivan Hrehor obchodný riaditeľ

Po štúdiu na pardubickom gymnáziu so špecializáciou na matematiku a fy-

ziku absolvoval Univerzitu Pardubice. Tu vyštudoval Dopravnú fakultu so 

zameraním na odbory management, marketing a logistika. Po ukončení 

štúdia nastúpil do spoločnosti PROFIREAL na juniorskú manažérsku pozí-

ciu, stal sa členom predstavenstva spoločnosti a od apríla 2006 generálnym 

riaditeľom PROFIREAL, a. s. Vo svojej funkcii plne zodpovedá za koordináciu 

činností všetkých spoločností divízie PROFIREAL.

Po ukončení štúdia na Strednom odbornom učilišti s maturitou v odbore tla-

čiar na polygrafických strojoch nastúpil do zamestnania v tlačiarni, kde pô-

sobil 3 roky. V roku 1993 prestúpil do bankového sektoru, kde postupne 

až do novembra 2000 pôsobil v dvoch bankách. V spoločnosti PROFIREAL 

SLOVAKIA, spol. s r.o. pracuje od decembra 2000. Postupne zastával pozí-

ciu asistenta štatistík a analýz, prevádzkového manažéra, manažéra úseku 

správy pohľadávok, riaditeľa úseku správy pohľadávok a povereného výkon-

ného riaditeľa v čase od 7/2002 do 4/2003. Zároveň pôsobil v štatutárnych 

orgánoch spoločnosti PROFIREAL, a.s., PROFIREAL HUNGARIA a od mar-

ca 2005 pôsobí ako konateľ spoločnosti Profidebt Slovakia, s.r.o. Od mája 

2006 pôsobí ako konateľ spoločnosti PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o.

Po ukončení štúdia na gymnáziu v Piešťanoch vyštudoval Fakultu hospo-

dárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Vo februári 2001 nastúpil do spoločnosti PROFIREAL SLOVAKIA, spol. s r.o. 

ako finančný analytik. Postupne sa stal finančným riaditeľom, konateľom 

PROFIREAL SLOVAKIA, spol. s r.o. a konateľom spoločnosti Profidebt 

Slovakia, s.r.o. a zároveň je od konca júna 2006 členom predstavenstva 

spoločnosti PROFIREAL, a.s. Vo svojej funkcii plne zodpovedá za koordi-

náciu činností všetkých spoločností divízie PROFIDEBT.
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Vybrané ukazovatele 

PROFIREAL GROUP

* splatná, odložená 

 2005 2004 2003

Poskytnuté pôžičky 43 628 29 843 24 394

Nominálna hodnota poskytnutých pôžičiek (v tis. Kč) 2 368 829 1 506 915 987 091

Vyplatené celkom (v tis. Kč) 1 216 164 859 241 613 840

Pôžičky pre zamestnancov – podiel na celkovej produkcii 96,74 % 95,63 % 97,94 %

Úvery pre podnikateľov – podiel na celkovej produkcii 3,26 %  4,37 % 2,06 %

Poskytnuté pôžičky (produkcia)

* nominálna hodnota poskytnutej pôžičky v sebe zahŕňa vyplatenú čiastku a budúce úrokové výnosy

 2005 2004 2003

Aktíva celkom 3 272 717 1 958 953 1 352 533

Výnosy celkom 1 021 617 657 003 676 955

Náklady celkom 957 116 590 971 715 816

Hospodársky výsledok pred zdanením 64 501 66 033 –38 861

Daň z príjmu* 38 498 22 875 28 030

Hospodársky výsledok po zdanení 26 003 43 158 –66 891

Ľudské zdroje

 2005 2004 2003

Počet externých úverových pracovníkov 2 187 1 245 595

Počet externých inkasných pracovníkov 193 125 93

Počet zamestnancov 207 139 87

Finančné ukazovatele (v tis. Kč)
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*odložená

   

 

Finančné ukazovatele

Vybrané ukazovatele spoločnosti 

Profidebt Slovakia, s.r.o.

Produkcia

Ľudské zdroje

2005

Počet externých inkasných pracovníkov     16

Počet zamestnancov     11

2005

Aktíva celkom 27 034

Výnosy celkom 2 307

Náklady celkom 5 178

Hospodársky výsledok pred zdanením –3 534

Daň z príjmu* 663 

Hospodársky výsledok po zdanení –2 871

(v tis. Sk)

(v tis. Sk)

2005

Počet odkúpených pohľadávok   6 080

Nominálna hodnota odkúpených pohľadávok (v tis. Sk) 97 133

Kupná cena odkúpených pohľadávok (v tis. Sk) 23 136

* nominální hodnota 
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Vážené dámy a vážení páni, 

predkladáme Vám výročnú správu spoločnosti Profi debt Slova-

kia, s.r.o. za rok 2005, ktorej hlavným predmetom podnikania je 

nákup, správa a vymáhanie pohľadávok po ich splatnosti.

Spoločnosť Profi debt Slovakia, s.r.o. bola založená vo februári 

2005 a vstúpila na trh po spracovaní dôslednej analýzy trhu s po-

hľadávkami v Slovenskej republike. Spoločnosť vznikla ako re-

akcia na perspektívu rastu trhu s pohľadávkami, vzhľadom na to, 

že sa zvýšila konkurencia medzi spoločnosťami, zaoberajúcimi 

sa poskytovaním pôžičiek a úverov voči obyvateľstvu nielen v ob-

lasti spotrebných, ale aj hypotekárnych úverov a došlo k nárastu 

rizikových pohľadávok z dôvodu „zmäkčovania“ kritérií na po-

skytnutie fi nančných produktov obyvateľstvu. V súčasnosti síce 

vzrástla zadĺženosť domácností v Slovenskej republike, avšak 

táto ani zďaleka nepredstavuje mieru zadĺženosti členských 

štátov Európskej únie a predpokladáme významný rast tohto 

segmentu a preto sa pôsobenie v oblasti vymáhania pohľadávok 

javí ako veľmi perspektívne. 

Aj keď sme s ponukou našich služieb prišli na trh prednedávnom 

nadväzujeme na úspešné a jedinečné know-how na vymáhanie 

retailovych pohľadávok, ktoré vypracovala materská spoločnosť 

PROFIREAL, a.s. so sídlom v Pardubiciach a postupne od roku 

1994 sústavne zlepšovala. Tento systém vymáhania, ktorý sme 

prebrali, je založený na schopnosti spoločnosti osobne navštíviť 

dlžníka kdekoľvek na území republiky a navrhnúť mu spôsob rie-

šenia pri splácaní dlhu. Na podporu tohto systému bol v krátkom 

čase vyvinutý informačný systém, ktorý dokáže efektívne spra-

covávať veľké objemy pohľadávok. Vývoj informačného systému 

bude smerovať ku komplexnosti, čo predstavuje elektronické 

odovzdávanie pohľadávok a ich odovzdávanie inkasným praco-

vníkom ako aj automatizovanej kontrole splátkových kalendárov. 

Rok 2005 bol pre nás dôležitý z hľadiska vybudovania si miesta na 

trhu s rizikovými pohľadávkami, ako aj vybudovania informačného 

systému a najmä vytvorenia ľudských zdrojov, ktorému sa veno-

vala a venuje mimoriadna pozornosť, nakoľko vybudovanie našej 

siete inkasných pracovníkov nám poskytuje komparatívnu výho-

du oproti našej konkurencii.

Aj napriek tomu, že rok 2005 bol prvým rokom našej činnosti podari-

lo sa nám nájsť si svoje miesto na trhu, aj napriek silnej konkurencii 

a stali sme sa významným partnerom nielen komerčných bánk, ale aj 

obchodných spoločností poskytujúcich fi nančné služby.

 

Pri našej práci úzko spolupracujeme aj z českou sesterskou spo-

ločnosťou PROFIDEBT, s.r.o., ktorá má rovnaký predmet podni-

kania. Cieľom je vybudovanie spoločností v strednej Európe 

a východnej Európe.

Vážené dámy, vážení páni, želám Vám veľa úspechov na poli pra-

covnom ako aj súkromnom. Pevne verím, že na činnostiach, kto-

ré sme vykonali môžeme budovať a rozvíjať spoločnosť, na ktorú 

budeme hrdí a ktorá bude v oblasti vymáhania pohľadávok lídrom 

na trhu. K tomu prajem spoločnosti Profi debt Slovakia, s.r.o. v ro-

ku 2006 ako i v nasledujúcich rokoch veľa úspechov

Ing Libor Szabo

Výkonný riaditeľ 

Úvodné slovo 

výkonného riaditeľa
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Túto správu predkladajú valnému zhromaždeniu spoločnosti ko-

natelia spoločnosti Profi debt Slovakia, s.r.o., so sídlom Mlieka-

renská 10, 820 05 Bratislava, IČO: 35 925 922, zapísanej v Ob-

chodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vlož-

ka číslo 35278/B. Hlavným predmetom podnikania v uplynulom 

roku 2005 bol nákup, správa a vymáhanie pohľadávok.

Vzhľadom na to, že spoločnosť bola v sledovanom období, v ro-

ku 2005, zapísaná do obchodného registra a začala rozvíjať svo-

je ekonomické aktivity nemáme k dispozícii porovnávacie údaje 

z predchádzajúcich účtovných období.

Celkové aktíva spoločnosti v účtovnom roku 2005 dosiahli objem 

27 034 tis. Sk. Podiel obežného majetku predstavuje 96,4 % a je-

ho celkový objem v roku 2005 predstavoval 26 062 tis. Sk, pričom 

pohľadávky z obchodného styku predstavujú 22 956 tis. Sk. Podiel 

neobežného majetku na celkových aktívach spoločnosti dosiahol 

3,55 % a jeho celkový objem predstavoval v roku 2005 961 tis. Sk.

Cudzie zdroje spoločnosti dosahujú 29 706 tis. Sk, z čoho dlho-

dobý úver predstavuje 29 000 tis. Sk.

Hlavný podiel na celkových výnosoch spoločnosti, ktoré v roku 

2005 dosiahli výšku 2 307 233 Sk mali výnosy z inkasovaných 

pohľadávok, ktoré dosiahli výšku 1 649 tis. Sk. Ďalšou podstat-

nou výnosovou položkou boli výnosy z penále z uzavretých Do-

hôd o uznaní dlhu v objeme 649 tis. Sk.

Náklady v roku 2005 dosiahli celkovú výšku 5 842 260 Sk, pri-

čom hlavné nákladové položky tvorili nákladové úroky v obje-

me 1 651 tis. Sk. Ďalšími podstatnými nákladovými položkami 

boli osobné náklady, ktoré dosiahli výšku 1 607 tis. Sk a tvorba 

opravných položiek k zmluvným pokutám z Dohôd o uznaní dlhu 

vo výške 649 tis. Sk.

Účtovná jednotka k 31. 12. 2005 vykázala hospodársky výsledok 

pred zdanením vo výške 3 536 tis. Sk. Po započítaní odloženej 

dane – 664 tis. Sk a daňovej povinnosti spoločnosť dosiahla za 

rok 2005 stratu vo výške 2 872 tis. Sk. Po úprave o pripočítateľ-

né a odpočítateľné položky predstavoval základ dane z príjmov 

za vykazované účtovné obdobie sumu – 3 492 588 Sk.

Spoločnosti sa za rok 2005 nepodarilo dosiahnuť účtovný zisk. Na 

záporný výsledok majú vplyv najmä vysoké nákladové úroky vo 

výške 1 651 tis. Sk a vysoké osobné náklady v objeme1 607 tis. Sk. 

Na druhej strane neboli k týmto nákladovým položkám dosaho-

vané potrebné výnosy, čo je spôsobené tým, že spoločnosť v ro-

ku 2005 ešte len začala vyvíjať svoju činnosť a reálne výnosy za-

čína očakávať v roku 2006. 

Vzniknutú stratu navrhujú konatelia uhradiť zo zisku vytvorené-

ho v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na predpokladaný rozbeh 

spoločnosti a jeho etablovanie sa na slovenskom trhu, ako aj 

neustále sa zlepšujúce inkaso pohľadávok od dlžníkov je pred-

poklad, že spoločnosť bude schopná tvoriť zisky v nasledujúcich 

účtovných obdobiach a z nich postupne uhradiť stratu za uply-

nulé účtovné obdobie.

Konkrétne výsledky hospodárenia v podrobnejšom členení sú 

obsahom prikladaných výkazov:

– súvaha v plnom rozsahu

– výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu

– prehľad peňažných tokov

– prílohy k účtovnej uzávierke

Správa konateľov 

Profidebt Slovakia, s.r.o.

Pavol Antálek

konateľ spoločnosti

Ing. Tomáš Rosenberger 

konateľ spoločnosti

Ing. Petr Vrba 

konateľ spoločnosti

Ing. Karol Jurák

konateľ spoločnosti



Koniec roku 2004
Vedenie PROFIREAL, a.s. prevádza analýzu trhu s retailovými 

pohľadávkami a rozhoduje o založení dcérskej spoločnosti, kto-

rá by sa špecializovala na odkup retailových pohľadávok po 

splatnosti najmä za fyzickými osobami od bánk, fi nančných in-

štitúcií i obchodných spoločností. 

Marec 2005 
Zápis Profi debt Slovakia, s.r.o., do obchodného registra. Firma 

má prvého zamestnanca, ktorý pripravuje podmienky pre fun-

govanie spoločnosti na trhu s pohľadávkami. Zároveň bol kú-

pený prvý balík pohľadávok – Poštová banka, a.s.

Jún 2005
Profi debt Slovakia, s.r.o., má 3 zamestnancov a sú prvé výsled-

ky pri vymáhaní pohľadávok.

Vytvára sa organizačná štruktúra spoločnosti a stanovujú sa po-

stupy pre efektívnu správu a vymáhanie veľkého množstva po-

hľadávok.

Systém správy a vymáhania pohľadávok stojí predovšetkým na 

skúsenostiach PROFIREAL, a.s., ktorá má v práci s pohľadáv-

kami po splatnosti dlhoročné skúsenosti. 

Unikátny informačný systém je sprevádzkovaný do tej miery, že 

umožňuje evidenciu tisícov pohľadávok. Tím programátorov in-

tenzívne pracuje na doladení na mieru šitého softwaru tak, aby 

boli implementované postupy a procesy pre automatické fun-

govanie celého systému správy pohľadávok. 

Je položený základ siete inkasných pracovníkov, ktorí sú hlav-

nou podmienkou pre úspešné vymáhanie pohľadávok za fyzic-

kými osobami. 

December 2005
Rok 2005 bol rokom založenia spoločnosti Profi debt Slovakia, s.r.o., 

rokom formovania nového tímu a zoznamovania sa s novými 

vecami. Profi debt Slovakia, s.r.o., nadviazala na úspešné aktivi-

ty materskej spoločnosti PROFIREAL, a.s. a sesterskej spoloč-

nosti PROFIREAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. 

Obchodné aktivity podporené významnými investíciami do mar-

ketingu dostali Profi debt Slovakia, s.r.o., do povedomia naj-

významnejších zákazníkov z radov bánk a stavebných sporiteľní. 

Systém správy a vymáhania pohľadávok je plne automatizova-

ný a nastavený tak, že je efektívne riadená správa každej jed-

notlivej pohľadávky. 

Profi debt Slovakia, s.r.o., spravuje pohľadávky štyroch význam-

ných postupiteľov, a to: Poštová banka, a.s., Tatrabanka, a.s., Con-

sumer Finance Holding, a.s., ako právny nástupca spoločností Správa 

kreditných kariet, a.s. a TatraCredit, a.s., ktorý sa stáva naším stálym 

obchodným partnerom pri odkupovaní pohľadávok, pričom postup-

ne rastie inkaso z týchto postúpených pohľadávok, čo svedčí o dob-

re nastavenom systéme vymáhania pohľadávok.

Výhľad na rok 2006
V roku očakávame predovšetkým dramatické zvýšenie počtu 

nakúpených a spravovaných pohľadávok. Usilujeme sa o zís-

kanie masívneho povedomia o spoločnosti a jej činnosti medzi 

cieľovou skupinou zákazníkov. 

Spolu s nárastom počtu nakupovaných pohľadávok musí nutne 

zodpovedajúcim spôsobom rásť nielen sieť inkasných pracovníkov, 

ale i počet kmeňových zamestnancov Profi debt Slovakia, s.r.o. 

Rozšírime taktiež ponuku produktov, ktoré chceme naším zá-

kazníkom ponúkať o vymáhanie pohľadávok za províziu. I na-

priek tomu, že je v tomto segmente značná konkurencia, do-

mnievame sa, že by bola škoda nevyužiť potenciál, ktorý naša 

spoločnosť vo vymáhaní pohľadávok má.

Vývoj spoločnosti

Nominálna hodnota nakupovaných pohľadávok v roku 2005

Marec September November

Nominálna hodnota pohľadávok (Sk) 1 407 66 367 29 359

Kumulovane (Sk) 1 407 67 774 97 134

Počet pohľadávok    231   1 853   3 996

Kumulovane    231   2 084   6 080

(v tis. Sk)
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Produkty spoločnosti

17

Profi debt Slovakia, s.r.o., ponúka svojím obchodným partne-

rom možnosť odpredať problematické pohľadávky. Zámerom je 

nakupovať pohľadávky nielen zo všetkých bankových i neban-

kových úverových produktov ale i pohľadávky z obchodného 

styku dodávateľov energií alebo napr. poskytovateľov hlaso-

vých a dátových služieb, energetických dodávateľov.

Profi debt Slovakia, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa ob-

chodovaním s externými pohľadávkami. Hlavným predme-

tom činnosti je faktoring a forfaiting.

Spoločnosť Profidebt odkupuje jednotlivé pohľadávky i celé 

balíky pohľadávok po splatnosti z obchodnej činnosti bánk 

finančných inštitúcií i obchodných spoločností voči fyzic-

kým ale i právnickým osobám.

Našimi partnermi pri odkupovaní pohľadávok sú aj také 

spoločnosti ako Poštová banka a.s., Tatrabanka a.s., 

Consumer Finance Holding a.s., Správa kreditných kariet a.s., 

TatraCredit a. s.

Cieľom spoločnosti je efektívne rýchle a dôsledné inkaso 

pohľadávok. Splnenie uvedeného cieľa bezprostredne súvi-

sí s profesionálnou a výkonnou správou pohľadávok. Našou 

hlavnou devízou pri vymáhaní pohľadávok je dôslednosť 

a detailná znalosť miestneho prostredia, v ktorom sa dlžníci 

pohybujú. 

Našim obchodným partnerom poskytujeme možnosť zbaviť 

sa rizikových pohľadávok čo má viacero výhod. V prvom 

rade sa postúpením rizikových pohľadávok radikálne znižu-

jú náklady na správu takýchto pohľadávok urýchľujú sa pe-

ňažné toky tým, že naša spoločnosť uhrádza dohodnutú 

cenu za postúpené pohľadávky do 7 dní od podpisu zmluvy 

a služby ktoré poskytujeme sú šité na mieru jednotlivým 

obchodným partnerom.
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Inkasní pracovníci

Inkaso pohľadávok tvorí základ činnosti spoločnosti Profidebt 

Slovakia, s.r.o., a preto kvalita, fungovanie a rozvoj inkasnej siete, 

o ktorú sa naša spoločnosť usiluje je hlavným kľúčom k úspechu. 

Inkaso odkúpených pohľadávok je zaistené preverenými a pravi-

delne školenými internými zamestnancami spoločnosti (písomný 

a telefonický kontakt súdne a exekučné vymáhanie), ako aj exter-

nými spolupracovníkmi (nájdenie dlžníka vymáhanie pohľadávky 

v mieste bydliska). Inkasná sieť našich pracovníkov je kľúčovým 

faktorom úspechu inkasa pohľadávok.

Inkasní pracovníci spolupracujú so spoločnosťou Profidebt Slo-

vakia, s.r.o. na základe mandátnej zmluvy. Aj na Slovensku bol 

prevzatý overený a úspešný systém fungovania siete inkasných 

pracovníkov Profirealu, ktorí teritoriálne pôsobia v rámci cele Slo-

venskej republiky a sú rozdelení do 4 regiónov.

Inkasná sieť je riadená z Bratislavy dvoma pracovníkmi a na jednot-

livých regiónoch pôsobia regionálny manažéri, ktorých náplňou čin-

nosti je koordinácia inkasných pracovníkov daného regiónu. Regio-

nálny manažéri vykonávajú svoju činnosť z regionálnej kancelárie, 

kde je vytvorené zázemie pre jednotlivých inkasných pracovníkov.

Zamestnanci a externí spolupracovníci spoločnosti Profidebt Slo-

vakia, s.r.o. sa pri vymáhaní pohľadávok riadia právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a vnútorným etickým kódexom spoločnosti. 

Naši zamestnanci a externí spolupracovníci sú pravidelne školení 

a vzdelávaní, ich prístup je vysoko profesionalizovaný. 

Regióny:

1. Západné Slovensko 1 – Región Bratislava (Bratislavský, Trnavský kraj)

2. Západné Slovensko 2 – Región Nitra (Nitriansky, Trenčiansky kraj

3. Stredné Slovensko – Región Banská Bystrica (Bystrický, Žilinský kraj)

4. Východné Slovensko – Región Košice (Košický, Prešovský kraj)

Organizačná štruktúra siete IP



Organizačná štruktúra 

1) PROFIREAL GROUP
Pre riadenie PROFIREAL GROUP je vytvorená nadnárodná štruktúra top manažmentu koordinujúca pôsobenie celej skupiny.

V čele stojí General Manager PROFIREAL GROUP s priamo podriadenými kľúčovými pozíciami PR, HR a Financial managermi 

a generálnymi managermi obidvoch divízií PROFIREAL a PROFIDEBT. 

V rámci divízie PROFIREAL pôsobí nadnárodný manažment  zodpovedný za metodické riadenie a koordináciu aktivít príslušných úsekov. 

Celá štruktúra vrcholového manažmentu PROFIREAL GROUP je koncipovaná tak, aby čo najlepšie zodpovedala  dynamickému 

rastu a zaistila efektívne riadenie celej skupiny.

divize PROFIDEBT

General Manager PROFIREAL

PROFIREAL 
SLOVAKIA 
spol. s r.o.

SHAREHOLDERS´MEETING

Executive Board Supervisory Board

General Manager 
PROFIREAL GROUP

PR Manager
PROFIREAL GROUP

HR Manager
PROFIREAL GROUP

Financial Manager 
PROFIREAL GROUP

PROFIREAL 
POLSKA sp. z o.o.

PROFIREAL 
BULGARIA Ltd.

Product Manager 
for CE

Sales Manager 
for CE

Marketing 
Manager for CE

Collections 
Manager for CE

IT Manager 
for CE

Country Manager 
Bulgaria

Country Manager 
Romania

Country Manager 
Russia

General Manager PROFIDEBT

divize PROFIREAL

Profidebt Slovakia, s.r.o.
Executive  Head

PROFIREAL, a.s.PROFIDEBT, s.r.o.

FINANCE
DEPARTMENT

COMMERCIAL 
DEPARTMENT

COLLECTIONS
DEPARTMENT

OPERATIONS
DEPARTMENT

IT
 DEPARTMENT

Regional Directorate 
BRATISLAVA

Regional Directorate 
NITRA

Regional Directorate  
BANSKÁ BYSTRICA

Regional Directorate 
KOŠICE

Profidebt Slovakia, s.r.o.
Executive  Head
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Vymáhanie pohľadávok v Slovenskej republike sa zabezpečuje organizačnou štruktúrou tvorenou samostatnými úsekmi, vytvoreními 

podľa špecifických činností, ktoré tieto úseky zabezpečujú. Jedná sa o úsek financií, obchodný, prevádzkový, správy pohľadávok a IT.

2) Profidebt Slovakia, s.r.o.
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K ultimu roka 2005 bolo v zamestnaneckom pomere 11 zamest-

nancov v sídle spoločnosti v Bratislave. Tu vykonávajú činnosť 

manažment a jednotlivé úseky obchodné oddelenie prevádzko-

vé oddelenie úsek správy pohľadávok a IT oddelenie.

Rozvoj spoločnosti zabezpečovali pracovníci so skúsenosťami 

v oblasti správy a vymáhania pohľadávok. Ľudským zdrojom 

spoločnosti sa venuje mimoriadna pozornosť. V rámci spoloč-

nosti je vypracovaný ucelený systém vzdelávania prostredníc-

tvom odborných školení a vzdelávacích kurzov.

Riadenie spoločnosti zabezpečuje managment prostredníctvom 

jednotlivých úsekov (viď organizačnú štruktúru).

Spoločnosť Profi debt Slovakia, s.r.o. z pohľadu priemerného 

veku zamestnancov je veľmi mladá fi rma, ale napriek veku veľmi 

ambiciózna. Nájdu tu uplatnenie ľudia s progresívnym myslením 

a konaním, ktorí dokážu prinášať a realizovať vo výkone práce 

nové myšlienky a pracovné postupy. Sme spoločnosť, ktorá je za-

meraná na výsledky práce, preto vítame a dokážeme aj náležite 

odmeniť takéto aktivity zamestnancov.

Chceme, aby naši zamestnanci rástli u nás aj po odbornej strán-

ke, preto podporujeme a umožňujeme zamestnancom účasť na 

rôznych vzdelávacích kurzoch a seminároch. Pre vyšší mana-

gment sa stáva štandardom mobilný telefón, notebook a pred-

pokladáme, že pre ľudí, ktorí sa zaslúžia výsledky fi rmy bude 

k dispozícii auto aj na súkromné účely. Samozrejmosťou je prá-

ca s najnovšími technológiami, dostupnými na trhu.

Spoločnosť ponúka svojim zamestnancom výhody plynúce z jej So-

ciálneho programu, ktorý zahŕňa, resp. bude zahŕňať: vernostné bo-

nusy pri dosiahnutí určitej dĺžky pracovného pomeru, prispievanie 

na dovolenku jednorázovým príplatkom ku mzde, poskytovaním pe-

ňažných darov pri životných jubileách, prispievanie v programe 

DDP, maximálna kompenzácia stravného formou stravných lístkov.

21

Zamestnanci
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Obchodná stratégia spoločnosti 

Profidebt Slovakia, s.r.o.

Poslaním spoločnosti Profidebt je poskytovať svojim zákazní-

kom a obchodným partnerom široké spektrum finančných slu-

žieb na čo možno najvyššej úrovni s dôrazom na kvalitu rých-

losť a individuálne riešenie ich potrieb tak, aby sa sami mohli 

venovať plneniu svojich vlastných podnikateľských zámerov.

Kľúčovým faktorom rozvoja spoločnosti v blízkej budúcnos-

ti bude najmä vytvorenie imidžu spoločnosti týkajúce sa po-

skytovania služieb a produktov. V rámci našej obchodnej 

stratégie sa orientujeme na vytipovaný segment potenciál-

nych obchodných partnerov s tým, že kvalitou poskytova-

ných služieb sa snažíme dostať do povedomia uvedenej 

skupiny zákazníkov.

Pre potenciálnych obchodných partnerov ponúkame oproti 

konkurencii najmä kvalitu ľudských zdrojov ako v centrále 

spoločnosti, tak aj našich regionálnych manažérov a inkas-

ných pracovníkov v teréne, ktorí sú zárukou kvality poskytova-

ných služieb a predstavujú významnú komparatívnu výhodu 

v porovnaní s našou konkurenciou. Vzhľadom na uvedené 

spoločnosť venuje mimoriadnu pozornosť ľudským zdrojom 

z hľadiska vzdelávania, motivácie k dosahovaniu výsledkov 

a stotožneniu sa so stratégiou a zámermi našej spoločnosti 

a lojalite k spoločnosti. 

Obchodná činnosť Profi debt Slovakia, s.r.o. bola v roku 2005 

organizovaná v zmysle obchodnej stratégie vypracovanej ma-

nažmentom spoločnosti v máji 2005. Bol spracovaný prieskum 

trhu, na základe ktorého boli vytypované spoločnosti, od kto-

rých je možné kupovať pohľadávky. Išlo najmä o banky, leasin-

gové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa splátkovým 

predajom a firmy poskytujúce pôžičky.

Všetkým potenciálnym klientom boli zaslané obchodné listy 

s ponukou spolupráce. Boli sledované zverejnené výberové 

konania bánk, na ktoré spoločnosť reagovala zaslaním ponuky 

na odkup balíkov pohľadávok. 

Bola vytvorená webová stránka našej spoločnosti, ktorá in-

formuje klientov o predmete činnosti a je pravidelne dopĺňaná 

o nové informácie. Okrem toho je uvedená na internete 

i v zozname firiem s hlavným predmetom činnosti faktoring 

a forfaiting, čo začali zákazníci využívať a informujú sa o mož-

nosti poskytovania služieb našou spoločnosťou.

Horeuvedenou aktivitou sa podarilo množstvo obchodných 

jednaní úspešne ukončiť uzatvorením zmluvy o postúpení po-

hľadávok s Poštovou bankou, a.s., Tatra bankou, a.s., Správou 

kreditných kariet, a.s. a Tatra Creditom, a.s. v celkovej sume 

96 055 956 Sk. Týmto sa firma Profidebt Slovakia, s.r.o. zara-

dila medzi silné spoločnosti v oblasti nákupu a správy pohľa-

dávok na slovenskom trhu, čo si vyžiadalo ďalší rozvoj spo-

ločnosti o nové organizačné štruktúry, najmä na úseku správy 

pohľadávok, budovania siete inkasných pracovníkov a budo-

vania informačných systémov.

Zámer spoločnosti v oblasti 
získavania ďalších obchodných 
kontatkov v roku 2006
Výsledky obchodnej činnosti v roku 2005 dokázali správnosť 

stanovenej stratégie, ktorú je potrebné naďalej realizovať, roz-

víjať a dopĺňať o nové formy. Vznikom obchodného úseku, kto-

rý budú postupne tvoriť traja obchodní manažéri sa vytvárajú 

podmienky pre väčšiu kvalitu i kvantitu obchodnej činnosti. 

Obchodným zámerom spoločnosti v roku 2006 bude:

–  v získavaní vhodných partnerov – bánk, poisťovní, telekomu-

nikačných a dátových operátorov, leasingových spoločností 

k uzatváraniu rámcových zmlúv o dlhodobej spolupráci tý-

kajúcej sa automatického odkupovania, najmä retailových 

pohľadávok

–  v realizovaní individuálnych odkupov retailových po-

hľadávok

–  v realizovaní odkupov ďalších typov pohľadávok, ako sú hy-

potekárne úvery, splátkové predaje, pohľadávky Slovenskej 

konsolidačnej, a. s., komerčných, stavebných a zdravotných 

poisťovní, leasingových spoločností, nebankových subjek-

tov poskytujúcich pôžičky, pohľadávky vysokých škôl, tele-

komunikačných a datových operátorov, bytových družstiev 

a správcovských spoločností, pohľadávky miest, dodáva-

teľov tepla, vody a energií, ako i pohľadávky obchodných 

spoločností.

Za týmto účelom bol spracovaný dokument „Zákaznícka zá-

kladňa firmy Profi debt Slovakia, s.r.o.“, v ktorom sú vymenova-

ní potenciálni zákazníci našej spoločnosti.



Obchodný plán nakúpených pohľadávok v roku 2006 

Obchodný plán nákupu poľadávok – rok 2006
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(v tis. Sk)
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Január Február Marec April Máj Jún

NH pohľadávok 0 20 000 50 000 66 000 66 000     6 000

Kumulatívne 0 20 000 70 000 136 000 202 000 208 000

Júl August September Oktober November December

NH pohľadávok   36 000   36 000   36 000   86 000   76 000   36 000

Kumulatívne 244 000 280 000 316 000 402 000 478 000 514 000

Hodnota pohľadávok kumulovane
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Súvaha (v tis. Sk)

Ozn. AKTÍVA Číslo 
riadku

NETTO
2005

SPOLU MAJETOK

 r. 002+r. 003+r. 032+r. 062
001 27 034

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002

B. Neobežný majetok r. 004+r. 013+r. 023 003 961

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012) 004

B.I. 1. Zriaďovacie náklady (011)–(071, 091A) 005

2. Aktivované náklady na vývoj 006

3. Softvér 007

4. Oceniteľné práva 008

5. Goodwill 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 010

7. Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok 011

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022) 013 961

B.II.1. Pozemky (031)–092A 014

2. Stavby (021)–(081, 092A) 015

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)–(082, 092A) 016 961

4. Pestovateľské celky trvalých trávnych porastov 017

5. Základné stádo a ťažné zvieratá 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 019

7. Obstaraný dlhodobý hmotný majetok 020

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 021

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022

B.III. Dlhodobý finančný majetok 023

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 024

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 025

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere 026

4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 027

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 028

6. Pôžičky z dobou splatnosti najviac jeden rok 029

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 030

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 031

C. Obežný majetok r. 033+r. 041+r. 048+r. 056 032 26 062

C.I. Zásoby 033

C.I.1. Materiál 034

2. Nedokončená výroba a polotovary 035

3.
Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia 

dlhšou ako jeden rok
036

4. Výrobky 037

5. Zvieratá 038

6. Tovar 039
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Ozn. AKTÍVA Číslo 
riadku

NETTO
2005

7. Poskytnuté preddavky na zásoby 040

C.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047) 041 664

C.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)–391A 042

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 043

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)–391A 044

4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A)–391A
045

5. Iné pohľadávky 046

6. Odložená daňová pohľadávka (481 A) 047 664

C.III.
Krátkodobé pohľadávky 

súčet (r. 049 až 055)
048 23 004

C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)–391A 049 22 956

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 050

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)–391A 051 1

4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A)–391A
052 47

5. Sociálne poistenie 053

6. Daňové pohľadávky 054

7. Iné pohľadávky 055

C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) 056 2 394

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 98

2. Účty v bankách (221A, 22X +/–261) 058 2 296

D.1. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 11

2. Náklady budúcich období (381, 382) 063 11

Príjmy budúcich období (385) 064



  

26

Súvaha (v tis. Sk)

Ozn. PASÍVA Číslo 
riadku

NETTO
2005

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 

r. 066+r. 086+r. 116
065 27 034

A. Vlastné imanie r. 067+r. 071+r. 078+r. 082+r. 085 066 –2 672

A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 200

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/– 491) 068 200

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 069

3. Zmena základného imania 070

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071

A.II.1. Emisné ažió 072

2. Ostatné kapitálové fondy 073

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 074

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 075

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 076

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 077

A.III. Fondy zo zisku súčet  (r. 079 až 081) 078

A.III.1. Zákonný rezervný fond 079

2. Nedeliteľný fond 080

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 081

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084 082

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083

2. Neuhradená strata minulých rokov (/–/429) 084

A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+–)

r. 001– (r. 067+r. 071+r. 078+r. 082+r. 086+r. 116)
085 –2 872

B. Záväzky z r. 087+r. 091+r. 102+r. 112 086 29 706

B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 142

3.
Krátkodobé rezervy 

(323, 32X, 451A, 459A, 45XA)
090 142

B.II. 091 29 001

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 1

9.
Ostatné dlhodobé záväzky 

(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
100 29 000

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111) 102 563

B.III.1.
Záväzky z obchodného styku

(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
103 60

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 58

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 106

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 107

6.
Záväzky voči zamestnancom 

(331, 333, 33X, 479A)
108 291

7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 108



Ozn. PASÍVA Číslo 
riadku

NETTO
2005

8.
Daňové záväzky a dotácie 

(341,342, 343, 345, 346, 347, 34X)
110 46

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 111

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé 112

2. Bežné bankové úvery 113

3. Krátkodobé finančné výpomoci 114

C. Časové rozlíšenie 115

C.1. Výdavky budúcich období 116

2. Výnosy budúcich období 117

27
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Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

Ozn. TEXT Číslo 
riadku 2005

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 0

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 0

+ Obchodná marža r. 01– r. 02 03 0

II. Výroba 04

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 06

3. Aktivácia 07

B. Výrobná spotreba r. 09+r. 10 08 1 285

B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných 

neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
09 444

2. Služby (účtová skupina 51) 10 841

+ Pridaná hodnota r. 03+r. 04–r. 08 11 –1 285

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 1 607

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 1 023

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 261

3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 282

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 41

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 60

E.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku (551)
18 320

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 20

IV.
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti účtovanie vzniku 

komplexných nákladov budúcich období
21

G.
Tvorba rezerv na hospodarsku činnosť a zúčtovanie komplexných 

nákladov budúcich období (552, 554, 555)
22 142

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti 23

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnost (557, 558, 559) 24 649

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 2 298

I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 30

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 27

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 28

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

r. 11–r. 12–r. 17–r. 18+r. 19–r.–20+r. 21–r. 22+r. 23–r. 24+

r. 25–r. 26+(–r. 27)–(–r. 28) 

29 –1 795

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podiely 30

K. Predané cenné papiere a podiely 31

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 32

IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke 

a v spoločnosti s podstatným vplyvom 
33

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 34

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 35
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Ozn. TEXT Číslo 
riadku 2005

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 36

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 37

XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosov z derivátových operácií 38

M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 39

XII. Výnosové úroky (662) 40 10

N. Nákladové úroky (562) 41 1 651

XIII. Kurzové zisky 42

O. Kurzové straty (563) 43 61

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 39

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti 46

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť 47

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti 48

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť 49

XVII. Prevod finančných výnosov 50

S. Prevod finančných nákladov 51

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 

r. 30–r. 31+r. 32+r. 36–r. 37+r. 38–r. 39+r. 40–r. 41+r. 42–r. 43+r. 44–

r. 45+r. 46–r. 47+ r. 48–r. 49+(–r.50)–(–r. 51)

52 –1 741

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54+ r. 55 53 –664

T.1. – splatná (591, 595) 54

2. – odložená (+/–592) 55 –664

**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

r. 29+r. 52–r. 53
56 –2 872

XVIII. Mimoriadne výnosy 57

U. Mimoriadne náklady 58

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 59

V.1. splatná 60

2. odložená 61

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 62

Z. Prevod podielovna výsledku hospodárenia spoločníkom 63

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 56+r. 62–r. 63 64 –2 872
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Prehľad peňažných tokov (v tis. Sk)

Ozn. TEXT Číslo 
riadku 2005

A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (vykázané nepriamou metódou) 01

Z / S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/–) 02 –3 536

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/–)
03 2 600

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 04 320

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/–) 08 649

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/–) 09 –11

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 11 1 651

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (–) 12 –10

A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
14 1

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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.)

17 –22 946

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+) 18 –23 652

A.2.2. Zmena stavu závazkov z prevádzkovej činnosti (–/+) 19 706

A.2.3. Zmena stavu zásob (–/+) 20

A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, 

ktorý je súčasťoupeňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (–/+)
21

A*
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–), (súčet Z/S+A1+A 2)
22 –23 882

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 23 10

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (–) 24 –1 651

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

ktoré sa sa začleňujú do finančných činností (+/–) 
25

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

ktoré sa začleňujú do investičných činností (–)
26

A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–), (súčet A.1. až A.6.) 27 –21 987

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

ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (–/+)
28 –1

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) 29

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (–) 30

A*** Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1. až A.9.) 31 –25 524

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–) 32 0

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–) 33 –1 281

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 (–)

34

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 35

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 36

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 (+)

37
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Ozn. TEXT Číslo 
riadku 2005

B.7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
38

B.8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej 

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 
39

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím 

osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (–)

40

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou 

tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 

41

B.11.
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku 

používaného a odpisovaného nájomcom (+)
42

B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)  

B.13.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa sa začleňujú 

do prevádzkových činností (+) 
44

B.14.
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 (+)
45

B.15.
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 (+)
46

B.16.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 

začleniť do investičných činností (–)
47

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 48

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–) 49

B. 19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 50

B. 20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (–) 51

B*** Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) 52 –1 281

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1.1. až C.1.8.) 53 200

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 54 200

C.1.2.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 

alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
55

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+) 56

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 57

C.1.5.
Výdavky na obstaranie alebo na spätné odkúpenie vlastných akcií 

a vlastných obchodných podielov (–)
58

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (–) 59

C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na zna vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej 

jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (–)
60

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (–) 61

C.2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 

z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2.10.)
62 29 000

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 63

C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov dlhových cenných papierov (–) 64

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 

hlavného predmetu činnosti (+) 

65
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Prehľad peňažných tokov (v tis. Sk)

Ozn. TEXT Číslo 
riadku 2005

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 (–)

66

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 67

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (–) 68

C.2.7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe 

prenajatej veci (–)
69

C.2.8.
Výdavka na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného 

majetku používaného a odpisovaného nájomcom (–)
70

 C.2.9.

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 (+)

71 29 000

C.2.10.

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 (–) 

72

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

do prevádzkových činností (–)
73

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

ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (–)
C.4

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

nie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (–)
75

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

alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
76

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

do finančných činností (–)
77

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) 78

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (–) 79

C*** Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C.9.) 80 29 200

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–)(súčet A+B+C) 81 2 395

E.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 

účtovného obdobia (+/–)
82

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/–)

83 2 395

G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)
84 –1

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 

obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/–).

85 2 394
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Príloha k účtovnej závierke 

v plnom znení

A.  Informácie o účtovnej 
jednotke:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Profidebt Slovakia, s.r.o. 

Mliekarenská 10 

Bratislava 

dátum založenia účtovnej jednotky: 2/28/05 

dátum vzniku účtovnej jednotky: 3/17/05

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

obstarávanie a následné vymáhanie pohľadávkok vo svojom 

mene na svoj účet 

c)  počet zamestnancov: 11

z toho počet vedúcich zamestnancov: 2

d)  účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoloč-

níkom v iných účtovných jednotkách 

e)  právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna účtovná závierka

f)  dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 

účtovnej jednotky: xxx

B.  Informácie o členoch 
štatutárnych, dozorných 
a iných orgánov účtovnej 
jednotky:

a) Konatelia

Pavol Antálek 

Ing. Petr Vrba 

Ing. Tomáš Rosenberger 

Ing. Libor Szabo

b) Štruktúra spoločníkov – akcionárov

Profireal, a. s., IČO: 61 860 069 

Perštýnské nám. č. p. 80, Pardubice, Staré Město

Česká republika

Podiel v tis. Sk: 200

Podiel v % na zákl. imaní: 100 % 

Podiel v % na vl. maní: 100 %

Hlasovacie práva v %: 100 %

C.  Informácie o konsolidovanom 
celku, ak je účtovná jednotka 
jeho súčasťou

a)  obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, 

ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky 

skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku:

     PROFIREAL, a.s., Pernštýnské nám. 80, Pardubice, 

Staré Město 530 02, Česká republika

b)  obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, 

ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu 

účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčas-

ťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno 

a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujú-

cou účtovnou jednotkou, PROFIREAL, a.s., Pernštýnské 

nám. 80, Pardubice, Staré Město 530 02, Česká republika 

c)  obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, 

v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a ad-

resa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný 

register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné zá-

vierky, PROFIREAL, a.s., Pernštýnské nám. 80, Pardubice, 

Staré Město 530 02, Česká republika

    podľa podmnienok konsolidácie

D. V poznámkach sa uvádzajú 
ďalšie informácie o:
E. použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

F. údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

G. údajoch vykázaných na strane pasív súvahy 

H. výnosoch,

I. nákladoch 

J. daniach z príjmov

K. údajoch na podsúvahových účtoch

L. iných aktívach a iných pasívach

M.  príjmoch a výdavkoch členov štatutárnych orgánov, 

dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

N.  o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

a spriaznených osôb  

O.  o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

P.  o prehľade zmien vlastného imania

R. o prehľade peňažných tokov
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E.  Použité účtovné zásady 
a účtovné metódy

a)   Sú splnené predpoklady, že účtovná jednotka bude 

nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b)     Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód 

v priebehu účtovného obdobia nenastali, dôvod ich 

uplatnenia: vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlast-

ného imania a výsledku hospodárenia.

c)   spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku 

a záväzkov:

 1.   dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je oceňo-

vaný obstarávacou cenou

 2.  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnos-

ťou je oceňovaný vlastnými nákladmi

 3.  dlhodobý nehmotný majetok nebol obstaraný iným spôsobom

 4.  dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je oceňova-

ný obstarávacou cenou

 5.  dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

je oceňovaný vlastnými nákladmi

 6.  dlhodobý hmotný majetok nebol obstaraný iným spôsobom

 7.  dlhodobý finančný majetok je oceňovaný obstaráva-

cou cenou

 8.  zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstaráva-

cou cenou

 9.  zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované 

vlastnými nákladmi

 10.  zásoby neboli obstarané iným spôsobom

 11.  zákazková výroba je ocenená vynaloženými nákladmi 

a kalkulovanou časťou zisku

 12.  pohľadávky sú ocenené menovitou hodnotou (obstará-

vacou cenou)

 13.  krátkodobý finančný majetok je ocenený menovitou 

hodnotou (cenné papiere obstarávacími cenami)

 14.  časové rozlíšenie na strane aktív súvahy je ocenené me-

novitou hodnotou

 15.  záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sú 

ocenené menovitou hodnotou

 16.  časové rozlíšenie na strane pasív súvahy je ocenené 

menovitou hodnotou

 17. o derivátoch nebolo účtované

 18.  majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nie sú vykázané

 19.  prenajatý majetok a majetok obstaraný kúpou prenaja-

tej veci je ocenený obstarávacou cenou

 20. majetok obstaraný v privatizácii nebol

 21.  splatná daň z príjmov je ocenená menovitou hodnotou 

a odložená daň z príjmov je ocenená prepočtom – použi-

tím sadzby dane predpokladanej pre budúce obdobia

d) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Pri tvorbe odpisového plánu vychádzala účtovná jednotka 

z odpisov stanovených zákonom o dani z príjmov č. 595 / 2003 

Z. z. pre dlhodobý hmotný majetok.

e)  dotácie na obstaranie majetku účtovná jednotka neprijala
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F.  Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

DLHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK

F a 1. Prehľad o dlhodobom majetku V Obstarávacích cenách (v tis. Sk)

17. 03. 2005 + prírastky – úbytky +– presuny 31. 12. 2005

Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 0 0 0 0

Zriaďovacie náklady (011) 0 0 0 0 0

Aktivované náklady na vývoj (012) 0 0 0 0 0

Softvér  (013) 0 0 0 0 0

Oceniteľné práva (014) 0 0 0 0 0

Goodwill (015) 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) 0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. neh. majetok (051) 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok súčet 0  1 281 0 0 1 281

Pozemky (031) 0 0 0 0 0

Stavby (021) 0 0 0 0 0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí (022) 0 1 281 0 0 1 281

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 0 0 0 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) 0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhod. hm. majetok (052) 0 0 0 0 0

Opravná položka k nadobudn. majetku (+/– 097) 0 0 0 0 0

F a 2. Prehľad o dlhodobom majetku Oprávky a opravné položky (v tis. Sk)

 17. 03. 2005 + prírastky – úbytky +– presuny 31. 12. 2005

Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 0 0 0 0

Zriaďovacie náklady (071, 091A) 0 0 0 0 0

Aktivované náklady na vývoj (072, 091A) 0 0 0 0

Softvér (073, 091A) 0 0 0 0 0

Oceniteľné práva (074, 091A) 0 0 0 0 0

Goodwill (075, 091A) 0 0 0 0 0

Ostatný dlh. nehm. majetok (079, 07X, 091A) 0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (093) 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. nehm. majetok (095A) 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok súčet 0 320 0 0 320
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Pozemky (092A) 0 0 0 0 0

Stavby (081, 092A) 0 0 0 0 0

Samostatné hnut. veci a súbory hnut. v. (082, 092A) 0 320 0 0 320

Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 0 0 0 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá (086, 092A) 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý hm. majetok (089, 08X, 092A) 0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (094) 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. hm. majetok (095A) 0 0 0 0 0

Opravná položka k nadobudn. majetku (+/– 098) 0 0 0 0 0

F a 3. Prehľad o dlhodobom majetku V zostatkových cenách (v tis. Sk)

17. 03. 2005 31. 12. 2005

Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 0

Zriaďovacie náklady 0 0

Aktivované náklady na vývoj 0 0

Softvér 0 0

Oceniteľné práva 0 0

Goodwill 0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm. majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok súčet 0 961

Pozemky 0 0

Stavby 0 0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 485 3 399

Pestovateľské celky trvalých porastov 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá 0 0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hm. majetok 0 0

Opravná položka k nadobudnutému majetku 0 0

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného ma-

jetku a dlhodobého hmotného majetku:

Spôsob poistenia dlhodobého majetku: obvyklé poistenie

Názov poisťovne: Česká poisťovňa Slovensko

Výška poistenia dlhodobého majetku: obvyklá cena

c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na 

ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom 

má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Suma založeného dlhodobého majetku (v tis.): xx

Popis:
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d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale 

ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

e) nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlast-

nícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom 

účtovná jednotka tento majetok užíva:

f) majetok, ktorým je goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

 Goodwill Brutto Korekcia Netto

 Stav k 17. 3. 2005 0 0 0

 Prírastky za rok 2005 0 0 0

 Úbytky za rok 2005 0 0 0

 Presuny (+/–) za rok 2005 0 0 0

 Stav k 31. 12. 2005 0 0 0

g) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Opravná položka k nadobudnutému majetku  Brutto Korekcia Netto

 Stav k 17. 03. 2005 0 0 0

 Prírastky za rok 2005 0 0 0

 Úbytky za rok 2005 0 0 0

 Presuny (+/–) za rok 2005 0 0 0

 Stav k 31. 12. 2005 0 0 0

h) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie:

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období:

2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:

3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

i) ovládané účtovné jednotky a účtovné jednotky, v ktorých má vykazujúca účtovná jednotka podstatný vplyv

 Názov a sídlo podniku
Podiel na

zákl. imaní

Vlastné

imanie

Výsledok 

hospodárenia

za rok 2005
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F j. Prehľad o dlhodobom finančnom majetku v obstarávacích cenách (v tis. Sk)

17. 03. 2005 + prírastky – úbytky +/– presuny 31. 12. 2005

Dlhodobý finančný majetok súčet 0 0 0 0 0

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) 0 0 0 0 0

Podielové c. papiere a podiely s podstatným vplyvom (062) 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé c. papiere a podiely (063, 065) 0 0 0 0 0

Pôžičky účt. jednotke v  konsolidovanom celku (066A) 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý finančný majetok (067, 069) 0 0 0 0 0

Pôžičky s dobou splatnosti do 1 roka (066A, 067A, 06XA) 0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) 0 0 0 0 0

F k. Prehľad o dlhodobom finančnom majetku – opravné položky (v tis. Sk)

17. 03. 2005 + prírastky – úbytky +/– presuny 31. 12. 2005

Dlhodobý finančný majetok súčet 0 0 0 0 0

Podielové c. papiere a podiely v ovládanej osobe (096A) 0 0 0 0 0

Podielové c. papiere a podiely s podstatn. vplyvom (096A) 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (096A) 0 0 0 0 0

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (096A) 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý finančný majetok (096A) 0 0 0 0 0

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (096A) 0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (096A) 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanč. majetok (095A) 0 0 0 0 0

F l.  Prehľad o dlhodobom finančnom majetku v zostatkových cenách (v tis. Sk)

17. 03. 2005 31. 12. 2005

Dlhodobý finančný majetok súčet 0 0

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe 0 0

Podielové c. papiere a podiely s podstatným vplyvom 0 0

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 0 0

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 0 0

Ostatný dlhodobý finančný majetok (067, 069)–096A 0 0

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 0 0

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 0 0
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m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať: účtovná jednotka nemá taký majetok

n) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo 

metódou vlastného imania – vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: metóda 

vl. imania nebola použitá

ZÁSOBY

Fo  Prehľad o opravných položkách k zásobám

Zásoby  súčet 17. 03. 2005 + tvorba – zníženie 31. 12. 2005

Materiál (191, 19X) 0 0 0 0

Nedokončená výroba a polotovary (192, 193,1 9X) 0 0 0 0

Zákazková výroba s predpokl. nad 1 rok 192A 0 0 0 0

Výrobky (194) 0 0 0 0

Zvieratá (195) 0 0 0 0

Tovar (196,1 9X) 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na zásoby (391A) 0 0 0 0

 
Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám:

p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a účtovná jednotka má obmedzené právo s nimi nakladať:

q) údaje o zákazkovej výrobe: Neúčtovalo sa o zákazkovej výrobe

1. všeobecné údaje

1a. hodnota tej časti výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v bežnom účt. období vykázaná vo výnosoch:

1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby vykázaných v bežnom účtovnom období:

1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby:

2. údaje o zákazkovej výrobe, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nebola ukončená

2a.  celková suma vynaložených nákladov a vykázaný zisk alebo vykázaná

strata ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

2b. suma prijatých preddavkov:

2c. suma zadržanej platby:

3. saldo zákazkovej výroby, ktorým sa rozumie súčet sumy vynaložených nákladov a vykázaného zisku po odpočítaní

súčtu strát a fakturovaných súm za neukončenú zákazkovú výrobu:



41

Príloha k účtovnej závierke 

v plnom znení

POHĽADÁVKY

Fr  Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam

Dlhodobé pohľadávky súčet (391A) 17. 03. 2005 + tvorba – zníženie 31. 12. 2005

Pohľadávky z obchodného styku 0 0 0 0

Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 0 0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0 0

Iné pohľadávky 0 0 0 0

Odložená daňová pohľadávka 0 0 0 0

 Krátkodobé pohľadávky súčet (391A) 17. 03. 2005 + tvorba – zníženie 31. 12. 2005

 Pohľadávky z obchodného styku 0 649 0 649

 Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe 0 0 0 0

 Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku 0 0 0 0

 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0 0

 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 0

 Daňové pohľadávky 0 0 0 0

 Iné pohľadávky 0 0 0 0

Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam:

s) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

 Pohľadávky (spolu) 23 668

 Pohľadávky do lehoty splatnosti  23 668

 Pohľadávky po lehote splatnosti 0

Pohľadávky evidované v účtovníctve v obstarávacej cene sú obstarané po lehote splatnosti, pričom sa tieto pohľadávky vymá-

hajú od pôvodných dlžníkov, pričom sa predpokladá dosiahnutie zisku z kladného rozdielu medzi obstarávacou cenou a meno-

vitou hodnotou.  

t) hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

u) hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

v) Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky:

Odložená daňová pohľadávka bola vytvorená vo výške 664 Sk

Popis vzniku odloženej daňovej pohľadávky: predpoklad umorenia daňovej straty z roku 2005 odpočitaním od základu dane 

v nasledujúcich obdobiach.

obstarávacia cena pohľadávok
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KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 

w) o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

  Fw) Finančné účty 31. 12. 2005 Popis

 Peniaze  (211, 213, 21X)      98

 Účty v bankách  (221A, 22X +/– 261) 2 296

 Účty v bankách s dobou viazanosti nad jeden rok 22XA 0

  Krátkodobý finančný majetok

 (251, 253, 256, 257, 25X)–(291, 29X)
0

 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259)–291 0

Fx) Finančné účty – opravné položky 17. 03. 2005 + tvorba – zníženie 31. 12. 2005

 Peniaze  (X) x x x x

 Účty v bankách  (X) x x x x

 Účty v bankách s dobou viazanosti nad 1 rok (X) x x x x

 Krátkodobý finančný majetok (291, 29X) 0 0 0 0

 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (291) 0 0 0 0

Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek ku krátkodobému fnančnému majetku:

y)  krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať: 

za)  ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou – vplyv 

takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: metóda vlastného imania nebola použitá

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

zb)  významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov

budúcich období.

 Náklady budúcich období (381, 382) 11  Príjmy budúcich období (385) 0

 Popis najvýznamnejších položiek:  Popis najvýznamnejších položiek:

 Ostatné: 101  Ostatné: 0

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (v poznámkach prenajímateľa) v tis. Sk: Istina F. výnos

1. celková suma dohodnutých platieb k 31. 12. 2005

2. a. suma istiny a finančného výnosu do jedného roka vrátane,

2. b. suma istiny a finančného výnosu od jedného roka do piatich rokov vrátane,

2. c. suma istiny a finančného výnosu viac ako päť rokov.
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VLASTNÉ IMANIE

a) informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie: 

1. opis základného imania

Základné imanie tvoria spoločenské podiely spoločnosti 

s ručením obmedzeným

Základné imanie bolo splatené vo výške:    100 %    200 tis. Sk

2. hodnota upísaného vlastného imania:

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtov-

nej straty z roku 2004

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

 Výsledok hospodárenia za rok 2004 0

 Zákonný rezervný fond 0

 Nedeliteľný fond 0

 Štatutárne fondy a ostatné fondy 0

 Nerozdelený zisk minulých rokov 0

 Neuhradená strata minulých rokov 0

 Dividendy / podiely na zisku 0

 Iné: 0

4. účtovná jednotka nevlastní akcie a podiely na základ-

nom imaní, vrátane akcií a podielov na základnom imaní, 

vlastnených jej dcérskymi a pridruženými podnikmi

5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, 

najmä zmeny reálnej hodnoty

Zmena reálnej hodnoty nebola v roku 2005 účtovaná

 6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní (v tis. Sk) za rok 2005 za rok 2004 rozdiel +/–

 Na základné imanie 1 000 pripadá výsledok hospodárenia: –14,360 0 –14,360

 v percentách: –1 436 % 0 % –1 436 %

 Na základné imanie 1 000 pripadá vlastné imanie: –13 360 1 000 –14 360

 v percentách:  –1 336 % 100 % 1 436 %

ZÁVAZKY

b) Prehľad rezerv

 Rezervy 17. 03. 2005 + tvorba – zníženie 31. 12. 2005 predpokl. rok použita

 Rezervy zákonné 0 0 0 0 0

 Ostatné dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0

 Krátkodobé rezervy 0 142 0 142 rok 2006

Popis významných položiek rezerv:

c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

 Záväzky (spolu) 25 564

 Záväzky do lehoty splatnosti 25 564

 Záväzky po lehote splatnosti 0



  

44

Príloha k účtovnej závierke 

v plnom znení

d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

  Záväzky
SPOLU Zostatková doba splatnosti

do 1 roku od 1 do 5 r. nad 5 rokov

 Záväzky spolu 29 564 563 29 001 0

 Dlhodobé záväzky 29 001    0 29 001 0

 Dlhodobé záväzky z obchodného styku 0 x 0 0

 Dlhodobé nevyfakturované dodávky 0 x 0 0

 Dlhodobé záväzky voči ovládanej, ovládajúcej osobe 0 x 0 0

 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci kons. celku 0 x 0 0

 Dlhodobé prijaté preddavky 0 x 0 0

 Dlhodobé zmenky na úhradu 0 x 0 0

 Vydané dlhopisy 0 x 0 0

 Záväzky zo sociálneho fondu 1 x 1 0

 Ostatné dlhodobé záväzky 29 000 x 29 001 0

 Odložený daňový záväzok 0 x 0 0

 Krátkodobé záväzky 563 563 0 0

 Záväzky z obchodného styku 60 60 x x

 Nevyfakturované dodávky 58 58 x x

 Záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe 0 0 x x

 Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 0 0 x x

 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 x x

 Záväzky voči zamestnancom 291 291 x x

 Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 108 108 x x

 Daňové záväzky a dotácie 46 46 x x

 Ostatné záväzky 0 0 x x

 Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0

 Bankové úvery dlhodobé 0 x 0 0

 Bežné bankové úvery 0 0 x x

 Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 x x

e) hodnota záväzkov zabezpečenom záložným právom alebo inou formou:

Popis formy zabezpečenia:

 

f) spôsoby vzniku odloženého daňového záväzku, 

Odložený daňový záväzok nebol tvorený.

Popis vzniku odloženého daňového záväzku:



45

Príloha k účtovnej závierke 

v plnom znení

g) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Záväzky zo sociálneho fondu na začiatku obdobia 0 Čerpanie na závodné stravovanie, regen. p. s. 4

Tvorba z nákladov 5 Sociálne výpomoci, doprava do zamestnania 0

Tvorba zo zisku 0 Dôchodkové pripoistenie 0

Tvorba z fondov 0 Ostatné čerpanie 0

Tvorba z darov a dotácií 0 Čerpanie spolu x 4

Ostatná tvorba 0

Tvorba spolu 5 Záväzky zo sociálneho fondu na konci obdobia 1

h) údaje o vydaných dlhopisoch: účtovná jednotka neemitovala dlhopisy

Vydané krátkodobé dlhopisy (241/–/255A)

Vydané dlhopisy (473A/–/255A)

Emisia Menovitá hodnota Emis. kurz Úrok Splatnosť

i) údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach:

Bankové úvery dlhodobé  Spolu

 Popis

 Mena

 Hodnota v cudzej mene

 Hodnota v slovenských korunách

 Výška úroku

 Splatnosť

 Forma zabezpečenia

 Bežné bankové úvery  Spolu

 Popis

 Mena

 Hodnota v cudzej mene

 Hodnota v slovenských korunách

 Výška úroku

 Splatnosť

 Forma zabezpečenia

 Krátkodobé finančné výpomoci  Spolu

 Popis

 Mena

 Hodnota v cudzej mene

 Hodnota v slovenských korunách

 Výška úroku

 Splatnosť

 Forma zabezpečenia
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ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

 Výdavky budúcich období (383) 0  Výnosy budúcich období (384) 0

Popis najvýznamnejších položiek: Popis najvýznamnejších položiek:

ostatné: ostatné:

k) významné položky derivátov:

l) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

forma tohto zabezpečenia.

m) majetok prenajatý formou finančného prenájmu (v poznámkach nájomcu) v tis. Sk: 

Istina F. náklad

1. celková suma dohodnutých platieb k 31. 12. 2005

2. a. suma istiny a finančného výnosu do jedného roka vrátane 

2. b. suma istiny a finančného výnosu od jedného roka do piatich rokov vrátane 

2. c. suma istiny a finančného výnosu viac ako päť rokov

H. Informácie o výnosoch

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa typov výkonov a hlavných oblastí odbytu

Tržby podľa hlavných činností Spolu
Hlavné činnosti

. . . . . . . . . . . . 

 Tržby za predaj tovaru 0 0 0 0 0

 Tržby za predaj vl. výrobkov 0 0 0 0 0

 Tržby za predaj služieb 0 0 0 0 0

 Tržby za vlastné výkony a tovar spolu 0 0 0 0 0

Tržby podľa teritórií odbytu Spolu SR
Zahraničie:

. . . . . . . . . 

 Tržby za predaj tovaru 1 0 0 0 0

 Tržby za predaj vl. výrobkov 0 0 0 0 0

 Tržby za predaj služieb 0 0 0 0 0

 Tržby za vlastné výkony a tovar spolu 0 0 0 0 0
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b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob

 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob v súvahe 0

 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát 0

 Rozdiel 0

 Dôvody vzniku rozdielu

 manká a škody 0

 opravné položky 0

 zmena metódy oceňovania 0

 dary 0

 reprezentačné 0

 nákupná cena zvierat 0

 iné: 0

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

 Aktivácia (účtová skupina 62) 0 Popis

 Aktivácia materiálu a tovaru 0

 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0

 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 0

 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0

d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 298 Popis

 Tržby z predaja DNM 0

 Tržby z predaja DHM 0

 Tržby z predaja materiálu 0

 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk. 649      penále z DOuD

 Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 0

 Výnosy z odpísaných pohladávok 0

 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 649 výnos z inkasovaných pohľadávok
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e) opis a suma významných položiek finančných výnosov

 Finančné výnosy 10 Popis

 Tržby z predaja c. p. a podielov 0

 z toho tržby z predaja dlhodobého FM

 Úroky 10

 Kurzové zisky 0

 z toho kurzové zisky k 31. 12. 2005

 z toho kurzové zisky na cash k 31. 12. 2005

 Výnosy z precenenia cenných papierov 0

 Výnosy z dlhodob. finančného majetku 0

 Výnosy z krátkodob. finančného majetku 0

 Výnosy z derivátových operácií 0

 Ostatné finančné výnosy 0

f) mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného účtovného obdobia, minulých období – ich suma a opis 

 Mimoriadne výnosy
týkajúce sa období: Popis

bežného minulých

 Výnosy zo zmeny metódy 0 0

 Náhrady škôd 0 0

 Ostatné mimoriadne výnosy 0 0

I. Informácie o nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

 Služby 841 Popis

 Opravy a udržiavanie 2

 Cestovné 33

 Náklady na reprezentáciu 41

 Ostatné služby 765

 v tom:
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b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 30 Popis

 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 0

 Predaný materiál 0

 Dary 0

 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk. 0

 Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 2

 Odpis pohľadávky 0

 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 28

 Manká a škody 0

c) opis a suma významných položiek finančných nákladov

 Finančné náklady 1 751 Popis

 Predané cenné papiere a podiely 0

 Úroky 1 651

 Kurzové straty 61

 z toho kurzové straty k 31. 12. 2005 1

 z toho kurzové straty na cash k 31. 12. 2005 1

 Náklady na precenenie cenných papierov 0

 Náklady na krátkodobý finančný majetok 0

 Náklady na derivátové operácie 0

 Ostatné finančné náklady 39

 Manká a škody na finančnom majetku 0

d) mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účtovného obdobia, minulých období – suma a opis

 Mimoriadne náklady
týkajúce sa období:

Popis
bežného minulých

 Náklady na zmenu metódy 0 0

 Škody 0 0

 Ostatné mimoriadne náklady 0 0
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J. Informácie o daniach z príjmov
a) suma odložených daní z príjmov vyplývajúca zo zmeny 

sadzby dane z príjmov  

1. účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad  

2. účtovaných v bežnom účtovnom období ako výnos    

b) suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bež-

nom účtovnom období, týkajúcej sa:   

1. umorenia daňovej straty   

2. nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov  

3.  dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, 

ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach od-

ložená daňová pohľadávka neúčtovala      

c) suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol 

z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľa-

dávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo 

v predchádzajúcich účtovných obdobiach        

d) odložená daňová pohľadávka nebola zaúčtovaná k tým-

to sumám:  

neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 

odpočtov a iných nárokov, odpočítateľných dočasných rozdielov    

e) odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám 

účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtova-

nia na účty nákladov a výnosov    

f) vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou od-

loženej dane z príjmov

Splatná daň z príjmov 0

Odložená daň z príjmov –664

Daň z príjmov spolu –664

Daň pripadajúca na výsledok hospodárenia 

pred zdanením
–672

Rozdiel 3 477

Daň pripadajúca na trvalé rozdiely 

medzi VH a základom dane
8

Účtovná jednotka nemá povinnosť účtovania odložených daní

g) zmena sadzby dane z príjmov: aktuálna sadzba dane 

19 %, oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zme-

ne sadzby dane z príjmov

K.  Informácie o údajoch 
na podsúvahových účtoch

významné položky prenajatého majetku:

významné položky majetku prijatého do úschovy:

významné položky pohľadávok:

významné položky záväzkov:

L.  Informácie o iných aktívach 
a iných pasívach

a) opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykáza-

ných v súvahe 

vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí 

z poskytnutých záruk 

zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

zo zmlúv o podriadenom záväzku 

z ručenia 

Iné: 

z toho: týkajúce sa spriaznených osôb 

 

b) opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej 

jednotky nevykázaných v súvahe 

z devízových termínovaných obchodov 

z obchodov s finančnými derivátmi 

z opčných obchodov 

z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb 

zo zmluvy o kúpe prenajatej veci 

z nájomných zmlúv 

servisných zmlúv 

poistných zmlúv 

koncesionárskych zmlúv 

licenčných zmlúv 

práv a povinností z investovania prostriedkov získaných oslo-

bodením od dane z príjmov 

z privatizácie 

Iné: 

z toho: týkajúce sa spriaznených osôb
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M.  Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, 
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

 Príjmy a výhody členov

 orgánov účtovnej jednotky

Štatutárne

orgány

Dozorné

orgány
Iné: Iné:

Bývalí 

členovia

 Odmeny členom orgánov 261

 Iné peňažné príjmy

 Nepeňažné príjmy

 Suma peňažných preddavkov

 Hodnota nepeňažných preddavkov

 Suma úverov

 Záruky za záväzky členov orgánov

N.  Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spiaznené osoby
Druh

transakcie

Veľkosť

transakcie

Cenová

politika

Percento

celk. obj. 

Neukončené

transakcie

Materské podniky

Dcérske podniky

Sesterské podniky 4 20 obvyklá – –

Spoločné podniky

Pridružené podniky

Akcionári, spoločníci

S podstatným vplyvom

Kľúčový management

Podniky ovládané akcionármi

Podniky ovládané managementom

Druhy transakcií: 

1 – kúpa a predaj zásob, 2 – kúpa a predaj iného majetku, 3 – služby, 4 – obchodné zastúpenie, komisionárske zmluvy, 

5 – leasingové zmluvy, 6 – licenčné zmluvy, 7 – transfer know-how v oblasti výskumu a vývoja, 8 – zmluvy o financovaní, 

9 – záruky, 10 – manažérske zmluvy, 11 – iné:

b) obchody podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane, okrem informácií o týchto obcho-

doch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne:

c) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obcho-

dy medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:



Informácie najmä o:

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku 

ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému 

sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej 

závierky s uvedením dôvodu týchto zmien

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných polo-

žiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi 

dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej 

zostavenia

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky

d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo 

jej časti

O.  Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

e) zmenách významných položiek dlhodobého finančné-

ho majetku

f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednot-

ky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, 

prevádzkarne

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov

h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy 

účtovnej jednotky

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodá-

renie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení 

významných pre činnosť účtovnej jednotky
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P. Prehľad zmien vlastného imania za rok 2005 

Položka
Stav Zmena 

stavu

Popis 

(dôvody zmien)17. 03. 2005 31. 12. 2005

Základné imanie zapísané do obchodného registra 200 200 0

Základné imanie nezapísané do obchodného registra 0 0 0

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0

Rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený 

z kapitálových vkladov
0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0

Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku 

hospodárenia
0 0 0

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 0 x

Účtovný zisk alebo účtovná strata x –2 872 –2 872  strata za rok 2005

Vyplatené dividendy x x

Ďalšie zmeny vlastného imania x x

Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa 0 0 0

Vlastné imanie spolu 200 –2 672 –2 872


