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Ladies and Gentlemen,

I am presenting you with the Annual report of PROFIREAL SLOVAKIA 
spol. s r.o. for 2004.

Our company has already been in the market for five years providing 
loans and credits from our own sources.

There was an increase of competitors, both banking and non-banking 
in 2004. This year can ce called the year of products. The company 
realized many product modifications based on an innovation of 
product protfolio as well as launching new products to the market – 
loans for traders, advantaged loans, credit loans and `Bonus loans`.

The year 2004 was the most succesful year conserning the annual 
production. The company proved a 20% year-on-year increase of 
production. The value of offered loans  was 514.7 million SKK. By the 
end of 2004 we had a total of 31 800 satisfied customers to whom 
more than 1.8 milliard SKK were offered in the time of existence of 
the company.

The results stated above were reached thanks to the continuous 
support of a business network. The company focussed mainly on 
improving of the activity of all elements and changing of the evaluation 
system based which dependans on a quality of production. An 
position of an advisor was established – worker of the headquarters 
whose task is to create and realize a complex system of education of 
a business network.

The company invested c. 15 million SKK in marketing support, the 
effectivity of marketing tools was evaluated and the company 
focussed on the use only of the best tools. A lot of motivational 
competitions were advertised not only for a business network but also 
for a collecting network. Furthermore, a `Summer sport competition` 
was organized, representatives of company headquarters and 
representatives of a parent company participated.

In 2004, many system changes took place. This prevented further 
increase of asssets after maturity of a claim. In term of special 
directory of production quality, i.e. recidivation, a decrease of this 
directory was in the second half of  the year 2004. The success 
was reached by more quality and faster system of overdued debt 
collection and related implements of complex administration of these 
assets.

In 2004, there were many product modifications, increase of 
support of business network and improvement of debt collections 
system. This resulted in creating conditions for better business and 
economical results in the following years.

Ladies and gentlemen, we would like to thank you for your cooperation 
and wish PROFIREAL SLOVAKIA all the best in 2005 and next years. 

Úvodné slovo výkonného riaditeľa / Opening Statement 
by the Executive Director

Vážené dámy a vážení páni,

predkladáme Vám v ýročnú správu spoločnost i PROFIRE AL 
SLOVAKIA spol. s r.o. za rok 2004.

Je to už piaty rok existencie našej spoločnosti, ktorej hlavným 
predmetom podnikania je poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných 
zdrojov. 

V roku 2004 sa musela spoločnosť vyrovnať s rastúcou konkurenciou 
či už zo strany bankových inštitúcií alebo nebankových spoločností. 
Rok 2004 bol jednoznačne rokom produktu, pretože spoločnosť 
uskutočnila množstvo produktových úprav vyplývajúcich z inovácií 
existujúceho produktového portfólia a taktiež úspešne uviedla na 
trh nové produkty – pôžičky pre živnostníkov, zvýhodnenú pôžičku, 
zápočtovú pôžičku a  Bonus pôžičku.  

Práve vzhľadom na flexibilitu spoločnosti pri reakcii na vývoj 
konkurencie bol rok 2004 najúspešnejším rokom čo sa týka objemu 
ročnej produkcie. Spoločnosť vykázala 20 %-ný medziročný nárast 
produkcie, keď objem nominálnej hodnoty poskytnutých pôžičiek 
prvýkrát v jej histórii prekročil magickú polmiliardovú hranicu 
(514,7 mil. Sk). Ku koncu roka 2004 dosiahla celkový počet 31 800 
spokojných klientov, ktorým bolo za celú dobu existencie spoločnosti  
poskytnutých viac ako 1,8 mld. Sk. 

Vyššie uvedené výsledky boli dosiahnuté aj vďaka pokračujúcej 
podpore obchodnej siete, pričom spoločnosť sa zamerala na 
skvalitnenie činnosti všetkých jej zložiek a došlo tiež k úpravám 
zásad odmeňovania všetkých zložiek siete spočívajúcich najmä v 
rovnocennom nastavení závislosti na kvantite aj kvalite produkcie. 
Okrem toho bola zavedená inštitúcia školiteľa – pracovníka centrály, 
ktorý má za úlohu tvoriť a realizovať komplexný systém vzdelávania 
obchodnej siete.

Spoločnosť v roku 2004 vynaložila cca 15 mil. Sk v rámci 
marketingovej podpory obchodnej činnosti, bola vyhodnotená 
efektívnosť používaných marketingových nástrojov a spoločnosť 
sa zamerala na použitie iba tých najefektívnejších z nich. Pre rok 
2004 bolo vyhlásených množstvo súťaží pre motiváciu všetkých 
zložiek obchodnej, ale i inkasnej siete. Okrem toho usporiadala 1. 
letné športové hry, ktorých sa zúčastnili zástupcovia ochodnej 
siete vrátane pracovníkov centrály spoločnosti ako aj materskej 
spoločnosti.  

V roku 2004 prebehlo množstvo systematických zmien, ktorými 
sa dosiahlo zamedzenie ďalšieho rastu pohľadávok po splatnosti, 
pričom z hľadiska špeciálneho ukazovateľa kvality produkcie tzv 
„recidívy“ došlo k poklesu tohto ukazovateľa hlavne v druhom 
polroku 2004. Tento úspech bol dosiahnutý skvalitnením a zrýchlením 
systému vymáhania pohľadávok po splatnosti a súvisiacich nástrojov 
komplexnej správy týchto pohľadávok.

Rok 2004 bol rokom produktových úprav, zvýšenej podpory obchodnej 
siete a zlepšovania systému vymáhania pohľadávok. Tieto opatrenia 
prispeli k vytvoreniu podmienok pre dosiahnutie výraznejších 
obchodných a ekonomických výsledkov v nasledovných rokoch 
strednodobého horizontu.

Vážené dámy, vážení páni, ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a 
prajem spoločnosti PROFIREAL SLOVAKIA mnoho úspechov v roku 
2005 ako i v rokoch nasledujúcich.

Ing. Vladimír Michniewicz
Výkonný riaditeľ a konateľ / Managing Director and Executive Head

NÁZOV SPOLOČNOSTI/ NAME OF THE COMPANY
PROFIREAL SLOVAKIA  spol. s r.o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI/ REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY
Mliekarenská 10, 
Bratislava 26, PSČ: 824 96

PRÁVNA FORMA / LEGAL STATUS
Spoločnosť s ručením obmedzeným / limited

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO / COMPANY IDENTIFICATION NUMBER
35 792 752

DIČ / TAX IDENTIFICATION NUMBER
2021509270

ORGÁNY SPOLOČNOSTI/ COMPANY BODIES
Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie. Menom spoločnosti konajú konatelia, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti./
The supreme body of the company is the General Meeting. The Board of Directors, which is the statutory body of the company, acts in 
the name of company.

ZÁKLADNÉ IMANIE / REGISTERED CAPITAL
200.000,- Sk
(100% vlastníkom spoločnosti Profireal Slovakia spol. s r.o. je jej materská spoločnosť Profireal, a.s.) / 
(parent company Profireal, a.s., is a 100% owner of company PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o.) 

HLAVNÉ PREDMETY PODNIKANIA / MAIN AREAS OF THE ENTERPRISE
- Poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov / providing credits and loans from its own sources
- Obchodovanie s pohľadávkami a dlhmi – factoring a forfaiting / debt business - factoring and fortaiting
- Sprostredkovateľská a organizačná činnosť v oblasti obchodu / mediation activity in the field of business and services
- Školiaca činnosť  / training activities
- Ekonomické a organizačné poradenstvo / economical and organizational consulting
- Účtovné poradenstvo / acounting consulting
- Prenájom motorových vozidiel / motor vehicles rent
- Prenájom strojov, zariadení, výpočtovej techniky kancelárskych zariadení / rent of machines, computer and office equipment  
-  Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami obstarávateľské služby spojené s prenájmom / rent of real estate 

accompanied by other services

Profil spoločnosti / Company Profile
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�. ORGANIZAČNÁ šTRUKTúRA OBCHODNEj SIETE - 4 REGIONALNE RIADITEL‘STVA / ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SALES 
NETwORK - 4 REGIONAL DIRECTORATES

KONATELIA SPOLOČNOSTI/ EXECUTIVE HEADS

Ing. Vladimír Michniewicz (*1964)
Konateľ spoločnosti / Executive Head

Zloženie vrcholových orgánov / Members of the Executive Bodies

Ing. David Chour (*1978)
Konateľ spoločnosti /
Executive Head 

Ing. Karol Jurák (*1974)
Konateľ spoločnosti / Executive Head 

Študoval na Gymnáziu v Piešťanoch, v roku 1997 ukončil štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky 
a účtovníctva Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. 
pracuje od februára 2001, keď nastúpil do pozície finančného analytika, v októbri 2001 bol menovaný 
do funkcie finančného riaditeľa. Má bohaté skúsenosti z riadenia spoločnosti vzhľadom k tomu, že 
pracuje v jej riadiacich funkciách od začiatku jej reálneho obchodného štartu. V januári 2003 bol 
menovaný do funkcie konateľa spoločnosti.  

He studied high school in Piešťany, and in 1997 graduated from Economical University in Bratislava, 
Faculty of Economical Information Technologies and Accounting. He started working in PROFIREAL 
SLOVAKIA spol. s r.o. in February 2001 as a financial analyst, since October 2001 he has been a 
financial manager of the company. He has wide experience with managing the company because he 
has been working in management of the company since its start. He became an Executive Head  in 
January 2003.

Po ukončení štúdia na Gymnáziu v Medzilaborciach v roku 1982 študoval na Obchodnej fakulte 
Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, stúdium ukončil v roku 1986. Má dlhoročné manažérske 
skúsenosti z bankového prostredia i z prostredia iných finančných inštitúcií. Do spoločnosti 
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. prišiel v máji 2003 na pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti. 
Od decembra 2004 je aj konateľom spoločnosti. 

After completing study at high school in Medzilaborce in 1982, he graduated from Business Faculty 
at Economical University in Bratislava in 1986. He has long management experience in banking 
and other financial institutions. In May 2003 he became an Executive Director in PROFIREAL 
SLOVAKIA spol. s r.o. He has been an Executive Head of the company since December 2004. 

Organizačná štruktúra / Organizational Structure

1. ORGANIZAČNÁ šTRUKTúRA CENTRÁLY / HEADqUARTER‘S STRUCTURE

	 	 	 	 VALNÉ	ZHROMAŽDENIE/GENERAL	MEETING	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	 KONATELIA	 	 																																				
	 	 	 	 EXECUTIVE	HEADS	
	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 VÝKONNÝ	RIADITEĽ

	 	 	 	 EXECUTIVE	DIRECTOR	

	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 FINANČNÝ	ÚSEK	 ÚSEK	PRODUKTU	 OBCHODNÝ	ÚSEK	 ÚSEK	SPRÁVY	POHĽADÁVOK		 	PREVÁDZKOVÝ	ÚSEK
	 	 FINANCIAL	DEPT.	 PRODUCT	DEPT.	 BUSINESS	DEPT.	 DEPT.	OF	DEBT	MANAGEMENT		 					OPERATIONAL	DEPT.

Po ukončení gymnázia v Chrudimi vyštudoval Fakultu ekonomicko 
– správní na Univerzitě Pardubice. V materskej spoločnosti 
Profireal, a.s. pôsobí od roku 2000, kedy začal pracovať ešte 
popri štúdiu na vysokej škole ako finančný analytik. Od r. 2001 
je clenom predstavenstva materskej spolocnosti. Vo februári 
2003 bol menovaný výkonným riaditeľom materskej spoločnosti 
a v roku 2004 bol predstavenstvom zvolený do funkcie 
generálneho riaditeľa materskej spoločnosti. Od júna 2002 je 
konateľom spoločnosti PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., kde 
plní kontrolnú funkciu ako zástupca zakladateľa.

After completing study at high school in Chrudim, he finished 
his studies at the Economic and Administrative Faculty of the 
University of Pardubice. He has been working in a controlling 
company Profireal a.s. since 2000, when he started working as a 
financial analyst for the company while continuing his university 
studies. He has been a member of the Board of Directors since 
July 2001. In February 2003 he was appointed Executive 
Director if the Company  and in 2004, he was elected General 
manager of the Company.
He has been an Executive Head of PROFIREAL SLOVAKIA 
spol. s r.o. since June 2002. He is in charge of controlling as a 
representative of a company promoter. 

Po štúdiu na pardubickom gymnáziu so špecializáciu na 
matematiku a fyziku absolvoval Univerzitu Pardubice, Dopravnú 
fakultu Jana Pernera so špecializáciou management, marketing, 
logistika. Do českej materskej spoločnosti Profireal nastúpil 
na pozíciu junior manager úseku správy pohľadávok, od mája 
2003 bol riaditeľom úseku. V auguste 2004 sa stal výkonným 
riaditeľom materskej spoločnosti. Od marca 2004 je konateľom 
spoločnosti PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., kde plní kontrolnú 
funkciu ako zástupca zakladateľa.

After completing study at the high school in Pardubice where 
he specialized in mathematics and physics, he graduated from 
the University of Pardubice, Jan Perner Transportation Faculty, 
where he specialized in management, maketing and logistics. He 
started working in  a controlling company as a junior manager of 
the Receivables Administration Department, since May 2003 he 
has been a head of this department. In August 2004, he became 
an Executive Director of the company.

He has been an Executive Head of PROFIREAL SLOVAKIA spol. s 
r.o. since 31st March 2004.

Ing. Petr Vrba (*1976)
Konateľ spoločnosti / 
Executive Head 
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This report has been submitted by the board of Directors of 
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., registered office Mliekarenská 
10, 824 96 Bratislava, identification number: 35792752, registered at  
Commercial Court Bratislava 1, s.r.o. division, enclosure no. 22160/B. 
The main line of business in the year 2004 was the provision of credits 
and loans from our own sources.

The total assets of the company for 2004 accounting period reacges 
a volume of 619 747 494.53 SKK as compared to 444 894 807.03 SKK in 
2003. The share of the current assets is 99.55 %, and the total amount 
in 2004 was 616 296 416.03 SKK, while the trade receivables are 589 
777 796.92 SKK. The total share non-current assets reached 3 228 
250.7 SKK.

External resources amount to 480 411 395.60 SKK, of which long-term 
credit represents 464 919 131.11 SKK.

The major share in the total revenues of the company, achieving 229 
843 994.52 SKK was due to financial income from financial benefits 
from contractual benefits and schedule of due dates credit and loans 
modifications in total of 153 183 231.55 SKK and income from contractual 
fines and sanctions in the amount of 63 041 111 SKK. Another significant 
revenue amount was income from Contracts of cognovit notes in the 
amount of 10 801 482.08 SKK.

The total costs in 2004 reached a total level of 235 050 099.70 SKK, 
whereas the major cost items were credit interests in total of 83 569 
656.21 SKK, creation of adjusting entries to credit after maturity 
and to penalties in total of 59 899 033 SK and commission costs 
for external loan workers in amount of 27 255 756 SKK, costs for 
advertising in amount of 13 574 563, salaries in total of 9 762 695 SKK 
and court fees and stamps in amount of 7 240 933 SKK.

The accounting unit registered an economic result before taxation 
in the amount of 5 206 105 SKK as of 31 December 2004. After the 
inclusion of deferred tax (-423 145 SKK) and tax liability, the company 
made a loss of 4 782 960.18 SKK. After including  the deductible and 
non-deductible  items, the tax base for the accounting period was 4 
523 000 SKK.
Loss deduction was made in accordance with the law § 34 no. 
366/1999 and the law no. 595/2003 in the total equal to the rate of tax 
base. Mature tax liability for 2004 is 0 SKK. With regard to this the 
company set up a claim to the refund of benefits for income tax for 
2004 by total of 2 174 667 SKK.

In 2004 the company did not succeed in getting an accountable profit. 
This was caused mainly by high cost credit interests (83,569,659.21 
SKK) and by creation of claims and penalties adjusting entries 
(59 899 033 SKK). The loss is suggested by the Executive Heads to be 
covered by the profit in the next years. With regard to the approved 
Business and finacial plan for the year 2005, it is supposed to be 
able to renumerate the loss from previous years due to the assumed 
business results in 2006-2008, payments prosperous progress, and 
profit in the following accounting period. 

For a detailed breakdown of the economic results see the enclosed 
documents: 
-  Balance Sheet in full 
-  Profit and Loss Account in full 
-  Cash flow overview 
-  Annexes to the Financial Statements

Túto správu predkladajú valnému zhromaždeniu konatelia spoločnosti 
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r. o. so sídlom Mliekarenská 10, 824 96 
Bratislava, IČO :  35792752, zapísanej v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vložka č. 22160/B. Hlavným predmetom 
podnikania v uplynulom roku 2004 bolo poskytovanie pôžičiek 
a úverov z vlastných zdrojov.

Celkové aktíva spoločnosti v účtovnom období 2004 dosiahli objem 
619 747 494,53 Sk oproti 444 894 807,03 Sk v roku 2003. Podiel 
obežného majetku predstavuje 99,5 % a jeho celkový objem v roku 
2004 predstavoval 616 296 416,03 Sk, pričom pohľadávky z obchod-
ného styku predstavujú 589 777 796,92. Sk. Podiel neobežného 
majetku na celkových aktívach spoločnosti dosiahol necelé 1 % 
a jeho celkový objem predstavoval v roku 2004  3 228 250,7 Sk.

Cudzie zdroje spoločnosti dosahujú 480 411 395,60 Sk, z čoho 
dlhodobý úver predstavuje 464 919 131,11 Sk.

Hlavný podiel na celkových výnosoch spoločnosti, ktoré v roku 2004 
dosiahli výšku 229 843 994,52 Sk, mali finančné výnosy zo zmluvných 
odmien a úprav splátkových kalendárov posky tnutých pôžičiek 
a úverov vo výške 153 183 231,55 Sk a výnosy zo zmluvných pokút 
a sankcií v sume 63 041 111 Sk. Ďalšou podstatnou výnosovou 
položkou boli výnosy z Dohôd o uznaní dlhu v objeme 10 801 482,08 Sk.

Náklady v roku 2004 dosiahli celkovú výšku 235 050 099,70 Sk, pričom 
hlavné nákladové položky tvorili úroky z úverov vo výške 83 569 659,21 Sk, 
tvorba opravných položiek k pohľadávkam po splatnosti a k zmluvným 
pokutám v objeme 59.899.033 Sk a náklady na provízie externým 
úverovým pracovníkom vo výške 27 255 756 Sk, náklady na inzerciu 
a reklamu vo výške 13 574 563, mzdové náklady v sume 9 762 695Sk 
a náklady na súdne poplatky a kolky vo výške 7 240 933 Sk.

Účtovná jednotka k 31. 12. 2004 vykázala účtovný hospodársky 
výsledok pred zdanením vo výške - 5 206 105 Sk. Po započítaní 
odloženej dane (-423.145 Sk) a daňovej povinnosti spoločnosť 
dosiahla za rok 2004 stratu vo výške - 4 782 960,18 Sk. Po úprave 
o pripočítateľné a odpočítateľné položky predstavoval základ dane 
z príjmov za vykazované účtovné obdobie sumu 4 523 000 Sk. 
Spoločnosť uskutočnila odpočet straty podľa § 34 č.366/1999 Z.z. 
a podľa Zákona č.595/2003 Z.z. v sume rovnajúcej sa výške vyššie 
uvedeného daňového základu.  Splatná daňová povinnosť za rok 2004 
preto predstavuje čiastku 0 Sk. Vzhľadom k tomu si spoločnosť 
uplatnila nárok na vrátenie uhradených preddavkov na daň z príjmov 
pre rok 2004 v sume 2 174 667 Sk.

Spoločnosti sa v roku 2004 nepodarilo dosiahnuť účtovný zisk. Na 
záporný výsledok majú vplyv najmä vysoké nákladové úroky z úveru 
(83 569 659,21 Sk) a tvorba opravných položiek k pohľadávkam 
a zmluvným pokutám (59 899 033 Sk). Vzniknutú stratu navrhujú konatelia 
uhradiť zo zisku vytvoreného v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na 
schválený Obchodný a finančný plán pre rok 2005,  predpokladané 
hospodárske výsledky v rokoch 2006 – 2008 ako aj priaznivý vývoj inkasa 
pohľadávok po splatnosti je predpoklad, že spoločnosť bude schopná 
tvoriť zisky v nasledujúcich účtovných obdobiach a z nich postupne 
uhradiť kumulovanú neuhradenú stratu z minulých rokov. 

Konkrétne výsledky hospodárenia v podrobnejšom členení sú 
obsahom prikladaných výkazov:
-  rozvaha v plnom rozsahu
-  výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu
-  prehľad o peňažných tokoch
-  prílohy k účtovnej závierke

Správa konateľov / Report of the Executive Heads

For the company and management
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava
For the yar of 2004, as of 31 December 2004.

We have performed an audit of the enclosed final accounts of 
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava for the year 2004, as 
for 31 December 2004 in accordance with the Act on Accounting no. 
431/2002 as amended. The company management is responsible for 
the completion of the final accounts. The auditor`s task is to issue an 
independent opinion on the company final accounts.

We performed the audit in accordance with International auditors 
standards ISA. We planned and accomplished the audit in order to 
insure there is not any inaccuracy in the final accounts.

The audit includes the selective verification of the completeness 
of the amounts and information stated in the final accounts based 
on tests. The audit also contained an evaluation of correspondency 
of company accounting with the Act of Accounting, evaluation 
of accounting principles used for the statement of finances, 
management evaluation of significant estimation and evaluation of 
the final accounts. It cannot be considered as a tax audit and it did 
not focus on tax revenue fraud. The executed audit can be considered 
to be a sufficient expression of our opinion.

We still have no certitude in persistency of accounting entity owing 
to our negative equities.

In our opinion, the final accounts objectively reflect the company 
financial situation as of 31 December 2004, business results and cash 
flow for 2004 in accordance with the Slovak Act of Accounting no. 
431/2002 duly, except of the situation stated above.

Bratislava, 21. March 2005

Správa nezávislého audítora / Auditor’s Report

Pre spoločníkov a vedenie spoločnosti
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r. o., Bratislava
za rok 2004, k 31. 12. 2004.

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti 
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava  za rok 2004, k 31. 12. 
2004, zostavenej podľa zákona o účtovníctve č. 431 / 2002 Z. z. v platnom 
znení. Za účtovnú závierku zodpovedá vedenie spoločnosti, 
uskutočnenie auditu nezbavuje vedenie spoločnosti zodpovednosti 
za účtovnú závierku. Zodpovednosťou audítora je na základe 
získaných dôkazov vyjadriť nezávislý názor na  účtovnú závierku 
spoločnosti.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými 
štandardami ISA. Audit sme podľa týchto štandardov naplánovali 
a vykonali tak, aby sme získali primeranú mieru istoty, že účtovná 
závierka  spoločnosti neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahŕňal súbor činností vrátane overenia dôkazov výberovým 
spôsobom, ktoré dokladujú údaje v účtovnej závierke, na základe 
testov. Audit ďalej obsahoval zhodnotenie súladu účtovníctva 
spoločnosti so zákonom o účtovníctve, zhodnotenie účtovných 
princípov použitých pri vypracovaní účtovnej závierky a zhodnotenie 
významných odhadov, ktoré použilo vedenie spoločnosti, ako aj 
celkové zhodnotenie účtovnej závierky.  Nemožno ho považovať za 
daňový audit a nebol zameraný na odhaľovanie sprenevery.  Vykonaný 
audit považujeme za dostatočné východisko pre vyjadrenie nášho 
názoru.

Vzhľadom na vykazované záporné vlastné imanie naďalej nemáme 
dostatočnú istotu v dodržaní zásady nepretržitého trvania účtovnej 
jednotky.

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo 
všetkých významných súvislostiach s výnimkou vyššie uvedenej 
poznámky finančnú situáciu spoločnosti k 31. 12. 2004, výsledky jej 
hospodárenia a peňažné  toky za rok 2004 v súlade so slovenským 
zákonom o účtovníctve č. 431 / 2002 Z. z. v platnom znení.

Bratislava, 21. marca 2005

INTERAUDIT INTERNATIONAL, s. r. o.
Ing. Ľuboš Švec.             Ing. Ján Užík, PhD.          
Zodpovedný audítor, licencia SKAU 0762 

Obchodný register Bratislava I, oddiel Sro, vložka  7621/B
Licencia SKAU 234  

 Ing. Vladimír Michniewicz Ing. Karol Jurák Ing. David Chour Ing. Petr Vrba
 výkonný riaditel‘ a konatel‘ finančný riaditel‘ a konatel‘ konatel‘ konatel‘
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�000 – VZNIK SPOLOČNOSTI
Spoločnosť PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. bola 
založená zápisom do obchodného registra 24. 7. 2000 za 
účelom obchodovania v oblasti poskytovania finančných 
pôžičiek klientov – fyzických osôb. Prvým spoločníkom 
bola fyzická osoba, dňa 23. 8. 2001 sa odkúpením 
obchodného podielu jediným spoločníkom stala česká 
spoločnosť Profireal, a.s.

Spoločnosť pri realizácii projektu poskytovania pôžičiek 
čerpala poznatky z know-how materskej spoločnosti 
Profireal, a.s., pričom bol tento prispôsobený na podmienky 
slovenského trhu. Dôležitým predpokladom úspešného pokračovania 
tohoto projektu aj na území Slovenskej republiky bolo vybudovanie 
siete zmluvných sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých sú 
poskytované finančné pôžičky.

Spoločnosť v závere roka 2000 poskytla prvé pôžičky fyzickým 
osobám.

�001 –  šTART A úSPEšNÝ ROZVOj ČINNOSTI
V roku 2001 nastal skutočný štart projektu a nasledoval 
úspešný rozvoj spoločnosti. Existujúci silný dopyt na trhu, 
nízka dostupnosť bankových produktov a jedinečnosť 
podmienok, za ktorých spoločnosť pôžičky poskytovala 
umožnili dosiahnuť výborné obchodné výsledky. V nepos-
lednom rade tomu domohla tiež práca obchodnej siete, 
ktorej rozvoju spoločnosť venovala enormnú pozornosť. 
Počet úverových pracovníkov dosiahol v tomto roku číslo 
250. Spoločnosť dokázala v prvom roku realizácie projektu 
rýchlych pôžičiek úspešne osloviť takmer 10 000 klientov. V roku 2001 
vznikli prvé regionálne riaditeľstvá.

�00� – RAST KONKURENCIE, SYSTÉMOVÉ OPATRENIA
Ak hodnotíme rok 2001 ako úspešný, musíme konštatovať, že rok 
2002 za ním z hľadiska objemu produkcie zaostal. Rok 2002 bol 
totiž prelomovým rokom, kedy vznikla potreba tvorby 
systémových opatrení. 

Vzhľadom na celkový rast spoločnosti bolo potrebné riešiť 
otázky týkajúce sa systému práce, čo vyústilo do krokov, 
ktoré mali zabezpečiť optimalizáciu práce ako na centrále 
tak aj v obchodnej sieti.
V roku 2002 sa postupne zvyšoval počet konkurenčných 
spoločností a na trhu nastal boom variability produktov. 
Na trh pôžičiek obyvateľstvu začali masívne vstupovať 
bankové produkty a rástol aj tlak nebankových 
spoločností. Spoločnosť si stále uchovala svoju konkurenčnú výhodu 
– vlastníctvo obchodnej siete, ktorá umožňuje priamy osobný kontakt 
s klientom.

V súvislosti s rastom konkurencie vznikla reálna hrozba odlivu 
úverových poradcov. Preto spoločnosť pristúpila k aktívnemu budovaniu 
systémov, riadiacich štruktúr, zavedenia potrebných 
opatrení, ktoré bolo nevyhnutné zaviesť k efektívnemu 
riadeniu spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že boli prijaté i nepopulárne ozdravujúce 
opatrenia, nastal v roku 2002 prechodne pokles stavu 
obchodnej siete. Ku koncu roka však spoločnosť znovu 
začala vykazovať nárast aktivity obchodníkov, čo sa 
prejavilo v raste objemu produkcie. V roku 2002 spoločnosť 
vytvorila ďalší stupeň riadenia obchodnej siete – oblastný 
manager.  

�000 – THE COMPANY IS ESTABLISHED
PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. was established on 
24 July 2000 in order to provide financial loans to clients 
– individuals. The first copartner was an individual, on 23 
August 2001 the only copartner became a Czech company 
Profireal, a.s., by a purchase of a business share.

The company utilized the know-how of the parent 
company when developing its project of loan provisions, 

adjusted to the specific conditions of a Slovak market. Building up a 
network of salespeople offering loans was the key for existence and 
future development of this project in Slovakia.

The first loans to individuals were offered at the end of the year 
2000.

�001 – START AND SUCCESSFUL ACTIVITY 
DEVELOPMENT 
In 2001  there was a real start of the project followed 
by a successful development of the company. Excellent 
business results were reached thanks to the demand 
of the market, low availability of bank products and 
uniqueness of loan conditions. An enormous interest 
was paid for a development of a business network. The 
number of credit workers increased to 250. The first 
year of the project realization almost 10 000 clients were 

directed. In 2001 first regional board of managing directors was 
established.
 
�00� – COMPETITION INCREASE, SYSTEM MEASURES   
2001 was a successful year, and 2002 fell behind regarding the volume 
of production. In a sense this year was a turning point, the necessity 

of system acquisitions was ensuited.

With the total increase of the company, it was necessary 
to solve questions regarding the work system. Approaches 
to guarantee work optimalization both in the headquarters 
and in the network. 
In 2002, a number of competitive companies started to 
increase and there was a boom of variability of products 
in the market. Bank products started to lauch the market 
and pressure of non-banking companies was increasing 
too. The company still kept its competitive advantage 

– the ownership of business network with a direct contact with 
a client.

This caused a real threat of efflux of credit advisors. The company 
started to build up a systém of controlling structures launching 

arrangements necessary for the effective company 
management.

In 2002, some unpopular arrangements were accepted 
and a state of business network decreased temporarily. 
The company started to record an increase of activity 
of salesmen at the end of the year and it appeared in 
the increase of production. In 2002, another  level of 
business network management – regional manager, was 
established.
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�00� – STABILIZÁCIA, INOVÁCIE PRODUKTOV
Rok 20 0 3 sa niesol v znamení pokračujúcej realizácie opatrení 
z roku 2002. Spoločnosť stabilizovala svoj vývoj, postupne zlepšovala 
obchodné výsledky a na konci roka splnila obchodný plán pre rok 
2003, pričom vykázala 23%-ný medziročný rast produkcie.

V roku 2003 spoločnosť rozšírila portfólio produktov 
o pôžičku pre fyzické osoby na 30 a 36 mesiacov, čo 
sa prejavilo zvýšením produkcie. Vzhľadom na stále 
prevažujúci dopyt po úveroch pre podnikateľov na trhu 
SR a vzhľadom na dostupnosť pôžičiek poskytovaných 
spoločnosťou, bol úspešne rozvinutý projekt poskytovania 
pôžičiek podnikateľským subjektom. Základnou 
charakteristikou tohoto produktu je jeho kvalitné 
zabezpečenie prostredníctvom zmenky plus záložného 
práva k nehnuteľnému alebo hnuteľnému majetku, pričom 
parametre týchto inštrumentov zabezpečujú spoločnosti 
rýchlu realizáciu vymáhania pohľadávok.

Spoločnosť v roku 2003 začala implementovať know-how materskej 
spoločnosti ohľadom projektu komplexného systému vymáhania 
pohľadávok , pričom jej úplné dokončenie je možné vidieť až 
v nasledujúcom roku.

�004 – UPEVŇOVANIE POZÍCIE NA TRHU – ROK PRODUKTU
V roku 2004 mala spoločnosť v úmysle vyrovnať sa neustále rastúcej 
konkurencii zameraním sa na vývoj nových typov produktu.  Úspešne 
uviedla produkt zápočtová pôžička, kde bonitný klient môže bez 
dosplácania pôvodnej pôžičky dostať ďalšiu pôžičku, pričom 
nesplatená časť pôvodnej pôžičky sa automaticky započítava 
s výplatou novej pôžičky a tiež pôžička Bonus, kde si klient poistí 
prípadnú dočasnú platobnú neschopnosť.  

Pre výborných klientov s dobrou platobnou disciplínou, ktorí 
dosplácali svoje pôžičky a mali záujem o ďalšiu pôžičku spoločnosť 
poskytla „zvýhodnenú pôžičku“ s nižšou zmluvnou odmenou a bez 
poplatkov. Spoločnosť umožnila aj kombinácie vyššie uvedených 
špeciálnych typov pôžičiek. Klientovi bolo umožnené v špeciálnych 
opodstatnených prípadoch úplne odložiť alebo dočasne 
znížiť sumu mesačnej splátky, teda spoločnosť 
uskutočňovala spoplatnené odklady.

K 31. 12. 2004 existovali pôžičky pre fyzické osoby  na 12, 
18, 24, 30 a 36 mesiacov v objeme od 20 000 Sk do 200 000 
Sk a pôžičky pre podnikateľské subjekty v objeme od 100 
000 Sk bez obmedzenia hornej hranice – táto je daná 
kvali tou predmetu zábezpeky z hľadiska jej trhovej 
ceny.

Okrem toho spoločnosť začala v roku 2004 poskytovať pôžičky 
živnostníkom v objeme od 50 000 do 200 000 Sk bez záložného práva 
v prospech veriteľa a od 200 000 Sk so zriadením záložného práva 
v prospech veriteľa. Spoločnosť aj pri tomto projekte poskytla 
maximálnu možnú dostupnosť, pričom šancu dostať úver majú 
živnostníci bez histórie a bez nutnosti dokladovania obsiahlych 
bussiness planov.

Rok 2004 priniesol ďalší 20 %-ný medziročný nárast produkcie.

 

�00� – STABILIZATION, PRODUCTS INNOVATION
In 2003 realization of arrangements from 2002 were continuing. 
The company development became stable, business results were 
gradually being improved and a business plan for 2003 was fulfiled at 
the end of the year. Year-on-year product increase was 23%.

In 2003, a products portfolio was extended by loans 
for individuals for 30 and 36 months which approved 
by an increase  of production. Due to predominating 
loan demands for businessmen in a Slovak market and 
availability of loans provided by the company, a project of 
loans for businessmen was successfully developed. High 
quality provisions by means of bill and a reserve claim to 
bill and reserve law assets are basic characteristics of 
this project. They ensure the company a quick realization 
of debt collection.

The company started to implement know-how of its parent company 
in 2003 with reference to a project of a complex system of due 
collection whereas a total accomplishment is seen as late as the 
following year.

�004 – STRENGHTENING OF POSITION IN THE MARKET 
– YEAR OF A PRODUCT 
In 2004 the company intended to cope with a continuously increasing 
competition by focussing on developmnet of new types of products. 
A new credit loan product was successfully launched. A valued 
client can get another loan before paying off his first loan whereas 
the unpaid part of the first loan in automatically counted with the 
payment of the new loan. In a `Bonus loan`, a temporary financial 
insolvency is insured by the client.

The company provided a preferred loan with a lower contract 
payment and without fees for excellent clients with a good payment 
moral who were asking for next loans. Combinations of special loan 
types are also provided. The client was enabled to postpone or lower 
temporarily the sum of monthly payments completely, the company 

realized postponed payments.

By 31 December 2004 there existed loans for individuals   
for 12, 18, 24, 36 months in total of 20 000 SKK and loans for 
businessmen from 100 000 SKK with no top limit, which is 
due to a quality of provision in term of a market value.

Furthermore, in 2004 the company started to provide loans to 
businessmen. The loans from 50 000 SKK to 200 000 SKK were 
without a standby privilege for the benefit of creditor and loans 
from 200 000 SKK with a system of standby privilege for the benefit 
of creditor. The company provides maximum possible availability of 
loans for businessmen  without history and necessity to document 
business plans.

In 2004 the year-on-year production increase was 20%.



1� 1�

O spoločnosti / About the Company 

�005 – ČO NÁS ČAKÁ? ROK PODPORY OBCHODNEj SIETE!

Spoločnosť má pre rok 2005 nasledovné priority:

-  udržanie priaznivého vývoja kvalitatívnych ukazovateľov   
 produkcie
-  maximálny rozvoj obchodnej siete
-  maximalizácia objemu ročnej produkcie
-  ďalšie zdokonaľovanie produktov spoločnosti

Spoločnosť plánuje udržať pokračujúci priaznivý vývoj 
pohľadávok po splatnosti, čo chce dosiahnuť kvalitou 
novej produkcie, zdokonalením systému vymáhania 
pohľadávok a úplným ukončením implementácie projektu 
vymáhania pohľadávok. 

Spoločnosť sa v roku 2005 zamerá na maximálny 
rozvoj obchodnej siete, pričom pre rok 2005 vyčlenila 
v jej histórii najvyššie prostriedky pre jej marketingovú podporu. 
Bude kladený obrovský dôraz na profesionalizáciu siete pomocou 
systému opakujúcich sa školení v teréne. Spoločnosť pre rok 2005 
vytvorila motivačný systém, tzv. „Kariérny poriadok - Profikariéra“, 
ktorý umožní každému úverovému pracovníkovi bez rozdielu 
rovnakú možnosť kariérneho postupu, ktorý bude závisieť na počte 
privedených ÚP, kvantite a kvalite produkcie jeho skupiny. Systém 
bude kvartálne prehodnocovaný a na základe kvartálneho výsledku 
bude vytvorená hierarchia manažérov obchodnej siete platná pre 
nasledujúci štvrťrok.

�005 – wHAT DO wEw EXPECT? THE YEAR OF SUPPORT OF 
BUSINESS NETwORK

Priorities of company for 2005:

- maintanance of positive development of production
- increase of business network at maximum extent
- maximalization of extent of annual production
- further improvement of company products

The company is planning to keep trend of positive 
development of overdued assets. This will be reached by 
new production quality, improvement of debt collection 
system and complete implementation of project of debt 
collection. 

The company will focus on maximum development of 
business network in 2005. The highest assets for marketing 

support were set off for 2005 with a great emphasis on network 
personalization by means of field trainings. A motivational system, 
so called `Carrier Rules - Proficarrier ` was established for the year 
2005. This enables all credit workers equal chance of carrier growth 
depending on results of his group. This systém will be reevaluated 
quarterly and on the base of the quarter results a hierarchy of 
business network managers for next quarter will be made.

LOANS FOR EMPLOYEES
An employee loan is a basic product of the company. For easier 
identification and to identify the Profireal origin, we call it the Profi 
Loan. 

Availability is a typical feature of the employee loan so that it can be 
defined as an `affordable popular loan`. 

Company can provide it to all people who meet the requirements as 
the regular income, permanent salary or pension. The loan is provided 
after discussion with our credit consultant, without demanding 
administrative procedures, in an informal, friendly manner. 

PRODUCT PARAMETERS:
-  loans for private individuals with a regular income (employees 

and pensioners)
- nominal value of 16 500 SKK – 200 000 SKK (NV = total of all   
 instalments)

- matures in 1 – 3 years
-  for any purpose
- up to 120 000 SKK NV without a guarantor
- bank transfer payment to the client‘s   
 account
- monthly instalments
-   in case of good payment discipline client  
 can  get his loan  automaticly increased   
 (revolving)
-   variants of product: Credit loan, Bonus loan,  
 Advantage loan, Share loan

Produkty spoločnosti / Company Products

PôžIČKY - úVERY PRE ZAMESTNANCOV
Hlavným produktom spoločnosti je Zamestnanecká pôžička. Pre 
jasnú identifikáciu a zvýraznenie príslušnosti produktu k spoločnosti 
sa prijala obchodná značka - ProfiPôžička.

Zamestnanecká pôžička nesie prvky dostupnosti a preto ju možno 
označiť ako „dostupnú ľudovú pôžičku“.

Spoločnosť ju poskytuje všetkým ľuďom, ktorí spĺňajú podmienky 
ako je pravidelný príjem, trvalé zamestnanie alebo sú príjemcami 
dôchodku. Jej poskytnutie konzultuje úverový poradca so záujemcom 
v neformálnej a v priateľskej atmosfére.

PARAMETRE PRODUKTU:
-  pôžička pre súkromné osoby s pravidelným príjmom 
 (zamestnanci a dôchodcovia)
-  v nominálnej hodnote 16 500 – 200 000 Sk    
 (NH = súčet všetkých splátok)
-  doba splatnosti 1-3 roky
-  bezúčelová 
-  do 120 000 Sk  nominálnej hodnoty bez
  ručiteľa
-  platba bezhotovostným prevodom na
 účet klienta
-  splátky mesačné pravidelné
-  v prípade dobrej platobnej disciplíny  
  klienta môže mu byť pôžička automaticky 

navýšená (tzv. revolving)
-  mutácie produktu:
  Zápočtová pôžička, Bonus pôžička, 

Zvýhodnená pôžička, Akciová pôžička
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PôžIČKY PRE PODNIKATEľOV
Podnikateľskej klientele sú v portfóliu produktov spoločnosti  určené 
dva typy pôžičiek:
- živnostenská pôžička
- podnikateľská pôžička

Oba typy pôžičiek boli uvedené na trh neskôr ako zamestnanecká 
pôžička (podnikateľská v roku 2003 a živnostenská v roku 2004), teda 
až po získaní znalostí a praktických skúseností z pôsobenia na trhu 
finančných produktov. 

Pre obe pôžičky platí, že sú určené pre všetkých 
podnikateľov, fyzické alebo právnické osoby, teda aj 
p r e t ých ,  k t or í  majú pr ob lém z ísk a ť  pr ís t up 
k bankovým úverom. Práve dostupnosť pôžičky 
spolu s administratívnou nenáročnosťou (bez 
požiadavky rozsiahlych bussiness plánov, zdôvodnení 
účelu) je hlavnou konkurenčnou výhodou. Spoločnosť 
poskytuje peniaze i začínajúcim podnikateľom, 
subjektom bez preukázateľne dlhej firemnej histórie 
a bez nutnosti zisku vykazovaného v daňovom 
priznaní. V prípade začínajúcich podnikateľov 
rozhoduje o poskytnutí pôžičky celý rad faktorov, 
napr. odbor podnikania (vzhľadom na výšku 
predpokladanej pridanej hodnoty v odvetví, napr. 
remeselníci), kvalita prípadnej zábezpeky, kvalita 
spoludlžníkov a pod.

Dôležitá je tiež rýchlosť vybavenia, individuálny splátkový kalendár, 
napr. zohľadňujúci sezónnosť odvetví, a bezplatné posúdenie 
žiadosti o pôžičku. 

Produkty spoločnosti / Company Products 

LOANS FOR BUSINESSES 
There are two types of loans in the Profireal product portfolio, which 
are designed for the business community: 
- Loan for traders 
- Loan for business 

Both types were launched after the loan for employees (loan for 
business in 2003 and for traders in 2004), i.e. after we gained 
knowledge and practical experience on the financial products 
market. 

Both loans are designed for all types entrepreneurs, 
physical or legal entities, for ones with limited 
access to bank loans. It is the availability of the loan 
together with the little administration demands (no 
requirements to huge business plans, no purpose 
reasonings etc.)  that creates its major competitive 
advantage. Profireal lends money even to start-ups, 
entities with no demonstrable company history, 
without the necessity to present a profit in the 
tax returns. In case of start-ups a lot of factors 
are important, e.g. business branch (regarding 
estimated increase of value added in the branch, 
e.g. craf tsmen), quality of mortgage, bonity of 
co-debtors, etc.

The speed of the process is important, together with the individual 
payment schedule and free assessment of the application. 

PARAMETRE PRODUKTOV

živnostenská pôžička
-  pôžička pre SZČO, drobných podnikateľov  
 a živnostníkov
-  cieľovými skupinami sú najmä podnikatelia  
  v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou  
  (remeselníci)
-  v nominálnej hodnote 30 000 – 200 000 Sk
-  do 100 000 Sk nominálnej hodnoty bez ručiteľa
-  bez záložného práva
-  zabezpečovacím inštrumentom je blankozmenka
-  od nominálnej hodnoty 200 000 Sk je možné aj 
   živnostníkovi poskytnúť pôžičku pre  
 podnikateľov so zriadením záložného práva
-  doba splatnosti od 1 mesiaca do 3 rokov
-  bezúčelová 
-  platba bezhotovostným prevodom na účet  
 klienta
-  splátky podľa požiadaviek klienta
-  v prípade dobrej platobnej disciplíny klienta  môže mu byť pôžička 
 automaticky navýšená (tzv. revolving)

Podnikateľská pôžička 
-  pôžička pre podnikateľov a firmy – fyzické  a právnické osoby
-  v nominálnej hodnote od 100 000 Sk do  neobmedzenej výšky
-  výška pôžičky závisí len na možnosti ručenia  zriadením   
 záložného práva v prospech veriteľa 
-  bezúčelová 
-  platba bezhotovostným prevodom na účet klienta
-  výška splátok a doba splatnosti podľa  požiadaviek klienta

Produkty spoločnosti / Company Products 

PARAMETERS OF THE PRODUCTS 

Loan for traders 
- loan for traders 
- a loan for self-employed individuals, small   
 businessmen and businesses 
- the target groups are mainly businessmen in   
 business branches with a high added value
 (craftsmen)
- nominal value of 30 000 – 200 000 SKK
- up to 100 000 SKK NV without a guarantor
- no stand-by claim blank bill is a security   
 instrument traders can get a loan for business  
 up to 200 000 SKK with a stand-by claim
- matures between 1 month and 3 years
- for any purpose
- bank transfer payment to the client‘s account
- for any purpose
- up to 120 000 SKK NV without a guarantor
- bank transfer payment to the client‘s account

- payments in accordance with client`s requirements
- in case of good payment discipline possibility to automatically  
 increase the loan (i.e. revolving)

Loan for business 
-  a loan for businesses and companies – individuals and 

corporations
- nominal value of SKK 100 000 with no upper limit
- the volume of the loan depends only on the possibility to   
 mortgage property
- for any purpose
- bank transfer payment to the client‘s account
- payments in accordance with client`s requirements
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Profireal provides its products through direct sales. The work of our 
external staff, our ‘credit consultants’, is the basis of the company‘s 
business success. The credit consultants have a trade licence and 
work on the basis of intermediary contract.

Business activities of external network are lead by an approved 
production plan and exactly set rules stated in the manual, all educational 
activities must be apprived by a business department. Various business 
competitions contribute to filling existing directories.

The entire business network operates in a simple 
structure with a direct management (not multilevel) 
with two basic management levels. There are four 
offices of regional directors (regional director 
and assistant). Individual managerial groups are 
established within the region. Since 1 January 2005 
there is a special programme ` Carrier Arrangement - 
Proficarrier ` which allows to reach a definite level of 
management hierarchy to all advisors depending on a 
number of new credit advisors and quantity and quality 
of production of his/her group. A manager can achieve 
one of three levels, depending on his/her results and 
the number of consultants in the group: Team Manager, 
Area Manager and Regional Manager.  The managerial 
position achieved then determines advantages like 
the person`s income, advertisement benefits and 
possibility of personal self fulfilment.

The Slovak Republic is divided into four regions. They are not based 
on regional, territorial or municipal rankings but created according 
to the accessibility of clients and credit workers and reciprocal 
competitiveness.

The standpoint of competitiveness of individual regions f the Slovak 
Republic is considered to be very important because of planning, 
results evaluating, costs and motivational programmes.

The Slovak Republic was divided into individual regions on the basis 
of size of the region, existence of target companies and availability 
and number of credit workers.

An emphasis is set on a provision of maximum number of contract 
places and products availability for individual target groups. Thanks 
to the motivational system of administration of business network, the 
managers` offices which guarantee a close contact with their clients 
and credit workers are likely to be created as a result of supply and 
demand. These offices are placed in the regions within 20-30 km far 
from the clients` residence. Every office is a contact place of the 
company, whereas the company support every contact place based 
on a reached level of management.

Úveroví poradcovia / Credit Consultants

Spoločnosť PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. poskytuje finančné 
pôžičky prostredníctvom siete úverových poradcov (ÚP), ktorí pracujú 
na základe sprostredkovateľskej zmluvy na živnostenský list.

Obchodné aktivity externej siete sa riadia schváleným plánom produkcie, 
a presne určenými pravidlami uvedenými v manuáli, všetky vzdelávacie 
aktivity podliehajú schváleniu obchodného oddelenia. Vyhlasovanie rôznych 
motivačných súťaží takisto prispieva k naplneniu daných ukazovateľov. 

Obchodná sieť spoločnosti pracuje v jednoduchej 
organizačnej štruktúre s priamym riadením (nie 
multilevel), ktorá obsahuje dve základné riadiace 
úrovne. Ide o 4 kancelárie regionálnych riaditeľov 
(personálne obsadenie regionálny riaditeľ + asistent). 
Do pôsobnosti regiónov spadajú manažérske 
skupiny. Od 1. 1. 2005 sa spoločnosť riadi špeciálnym 
programom “Kariérny poriadok - Profikariéra“, ktorý 
umožňuje každému poradcovi dosiahnuť v závislosti 
na počte privedených ÚP, kvantite a kvalite produkcie 
jeho skupiny určitý stupeň v hierarchii riadenia.  Na 
úrovni oblasti existujú nasledovné manažérske 
úrovne (uvádzané vzostupne): team leader, area 
manager, regional manager.  Dosiahnutie jednotlivých 
manažérskych  úrovni prináša so sebou množstvo 
výhod ako sú výška manažérskej odmeny,  príspevok 
na reklamné aktivity a v neposlednom rade možnosť 
vlastnej sebarealizácie.

Slovenská republika je rozdelená na 4 základné regióny, ktoré nekopírujú 
(i keď z časti rešpektujú) krajské, územné, samosprávne usporiadanie, 
ale sú vytvorené z hľadiska optimálnej dostupnosti klientov i ÚP a 
vzájomnej konkurencieschopnosti. 

Hľadisko konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov SR je považované 
za veľmi dôležité, a to jednak z dôvodu plánovania, hodnotenia výsledkov 
a jednak nákladovosti a v neposlednej rade i motivačných programov.

Rozdelenie územia SR na jednotlivé regióny bolo urobené na základe 
plošnej veľkosti daného územia, existencie cieľových podnikov, 
dostupnosti a počtu ÚP.

Dôraz je kladený na zabezpečenie maximálneho počtu kontaktných miest 
a tiež dostupnosti produktov pre jednotlivé cieľové skupiny obyvateľstva. 
Vzhľadom k veľmi motivačnému systému riadenia obchodnej siete je 
predpoklad, že kancelárie manažérov, ktoré zabezpečujú čo najužší 
kontakt s klientom i ÚP sa vytvoria prirodzeným spôsobom ako výsledok 
rovnováhy ponuky a dopytu. Tieto kancelárie sú zvyčajne umiestnené 
tak, aby pokryli potreby danej oblasti a klient nemal kontaktné miesto 
ďalej než 20-30 km od miesta svojho bydliska. Každá kancelária je 
vlastne kontaktným miestom spoločnosti, pričom spoločnosť podporuje 
prevádzku každého kontaktného miesta v závislosti na dosiahnutý 
stupeň riadenia.

Zamestnanci / Employees  

The company with the headquarters in Bratislava had 40 employees 
as of 31/12/2004. They were mainly the headquarters personnel 
who work especially in the administration. The management is lead by 
individual divisions (see the organizational structure on the page 7).

PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. is on an 
average a very young, progressive company. It 
is a company for ambitious, flexible people who 
can work independently on their tasks. Profireal 
offers almost-graduates university students 
the opportunity of long-term cooperation with 
a chance to achieve a permanent position 
in a company and to participate on a further 
development of the company.

All employees have a great chance to their self-
assertion in the company as well as dynamic work 
in a young team.  Profireal offers special privileges 
to its employees, included in company‘s Social 

Programme. It means: loyality bonus after certain years being in 
the company, holiday and birthday allowances, DDP programme 
benefits, maximum amount of meal vouchers, 
work with modern technologies and for middle and top board of 
management the company of fers standard benefits like a car for 
a private use, mobile phone and notebook.

K 31. 12. 2004 spoločnosť so sídlom v hlavnom meste Slovenska 
v Bratislave evidovala 40 zamestnancov. Tvoria ich najmä pracovníci 
centrály, k torí zabezpečujú predovšetkým administrat ívu 
spoločnosti. 
Riadenie Spoločnosti zabezpečuje managment 
prostredníctvom  jednotlivých úsekov (viď organizačnú 
štruktúru str. 7). 

PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. je z pohľadu 
priemerného veku zamestnancov veľmi mladá, 
progresívna firma. Nájdu v nej uplatnenie ambiciózni 
ľudia, od ktorých sa očakáva samostatnosť a flexibilita. 
Spoločnosť je naklonená k spolupráci so študentmi 
VŠ posledných ročníkov, ktorým následne môže byť 
ponúknutý pracovný pomer a tým získajú možnosť 
podieľať sa na ďalšom vývoji spoločnosti.

V spoločnosti nájde zamestnanec možnosť sebarea-
lizácie, dynamickú prácu v mladom kolektíve. Spoloč-
nosť ponúka svojim zamestnancom výhody plynúce 
z jej Sociálneho programu, ktorý zahrňa: vernostné 
bonusy pri dosiahnutí určitej dĺžky pracovného pomeru, prispievanie 
na dovolenku jednorazovým príplatkom ku mzde, poskytovaním 
peňažných darov pri životných jubileách, prispievanie v programe 
DDP, maximálna kopenzácia stravného formou stravných lístkov, 
prácu s modernými technológiami a pre členov stredného a vyššieho 
managementu aj všetky štandardné prvky vybavenia, teda auto na 
súkromné účely, mobilný telefón, notebook.
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Stratégia / Strategia

Spoločnosť  podnikne kroky smerujúce k jej ďalšiemu rozvoju a má 
v úmysle dosiahnuť nárast (pozitívne výsledky) v nasledovných 
ukazovateľoch.

1/ UPEVŇOVANIE POZÍCIE
Spoločnosť v najbližších rokoch plánuje zlepšiť svoju pozíciu na 
trhu finančných pôžičiek určených fyzickým osobám 
a podnikateľským subjektom. S poskytovaním týchto 
pôžičiek má rozsiahle skúsenosti, preto je jej zámerom 
dokonale vyťažiť existujúce portfólio 36 000 klientov 
a samozrejme tiež rozšíriť toto portfólio o maximálne 
množstvo nových klientov.

�/ ROZVOj SIETE
Medzi priority spoločnosti v strednodobom horizonte bude 
patriť tiež podpora obchodnej siete – spoločnosť plánuje 
aspoň 10 % rast výdavkov na podporu činnosti obchodnej 
siete, zlepšovanie a zvyšovanie intenzity vzdelávacích programov, 
inováciu motivačných prvkov obchodnej siete a i táto podpora by 
mala vyústiť do zvýšeného počtu úverových poradcov a tiež počtu 
kontaktných miest, na ktorých sa bude realizovať osobný kontakt 
s našimi klientmi k ich celkovej spokojnosti.

�/BUDOVANIE POVEDOMIA
K podpore predaja prispieva aj budovanie povedomia o spoločnosti. 
Preto chceme prostredníctvom marketingových nástrojov dosiahnuť, 
aby každý potencionálny klient oslovil  v prvom rade našu spoločnosť. 
Aby obyvateľstvo na Slovensku malo zafixované, že je na trhu 
Profireal, ktorý mu najlepšie pomôže vyriešiť jeho finančnú situáciu. 

4/ DOSIAHNUTIE ZISKU
Spoločnosť plánuje v najbližších rokoch skorigovať 
a postupne úplne ods t ráni ť  kumulovanú s t ra t u 
z hospodárenia v rokoch 2001 až 2004 a dosiahnuť 
kladnú hodnotu vlastného imania. Je to možné dosiahnuť 
dôslednou kontrolou plnenia finančných plánov  
spoločnosti najmä z pohľadu úspory prevádzkových 
nákladov, zlepšením vymáhania pohľadávok ako aj 
zvyšovaním produkcie.

The company intends to develop and reach positive results in the 
following ratio.

1/ POSITION STRENGHTENING
The company is planning to improve its position in the field of financial 

loans for individuals and businessmen. Thanks to the great 
experience they intend to get existing portfolio of 
36 000 clients and enlarge this portfolio by a maximum 
number of new clients.

�/ NETwORK DEVELOPMNENT
One of the priorities in medium-term time will be a support 
of business network – the company is planning 10% of 
costs for support of business network, improvement and 

increase of intensity of education. Thanks to this the number of loan 
advisors and contact places for our customers should increase.

�/ BUILDING UP AwARENESS
Building up awareness of the company contributes to sales support. 
Our goal is to address all our potential clients through our marketing. 
Our goal is to make all the Slovak people know that there is Profireal 
company which can help solve their financial situation and ask us as 
the first company in the market.

4/ PROFIT ACHIEVEMENT 
The company plans to correct and gradually remove the 
economy loss from 2001 to 2004 completely and reach a 
positive number of our own assets. It is possible to reach 
this by a thorough control of observance of company 
financial plans by saving costs, improving debt collection 
and by a production increase.

Vybrané údaje z účtovnej závierky (v tis. Sk) / 
Excluded Data from the Financial statement (Ths. SKK)

2004 2003 2002 2001 2000

CELKOVÉ AKTÍVA TOTAL ASSETS 619 747 444 895 353 518 352 792 14 668

Neobežný majetok Fixed assets 3 229 5 448 9 899 7 619 889

Krátkodobé pohľadávky Short-Term Receivables 589 778 428 162 340 509 317 046 4 010

Krátkodobý fin. majetok Short-Term Financial Assets 17 230 2 127 2 317 14 808 9 546

Časové rozlišenie Prepayments and accrued 
income   

223 284 783 5 909 223

PASÍVA CELKOM TOTAL LIABILITIES 619 747 444 895 353 518 352 792 14 668

Vlastný kapitál Equity Capital -44 354 -39 571 -56 158 -60 483 892

Základný kapitál Basic Capital 200 200 200 200 200

Fondy zo zisku Profit Funds 20 20 10 10 10

Výsledok hospodárenia 
minulých rokov

Retained earnings (losses)  
from previous years

-39 791 -44 407 -60 693 - 1 102 0

Výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia

Retained earnings (losses)  
Accounting Period

-4 783 4 616 4 325 -59 591 - 1 102

Záväzky Liabilities 480 411 362 766 316 501 319 083 14 556

Rezervy Reserves 834 1 520 1 470 5 611 178

Dlhodobé záväzky Long-Term Liabilities 473 420 324 212 311 274 272 193 13 162

Krátkodobé záväzky Short-Term Liabilities 6 157 9 413 3 757 41 279 1 216

Bankové úvery a výpomoci Bank Loans and Liabilities 0 27 621 0 0 0

Časové rozlíšenie Accruals and deferred income 183 690 121 700 93 175 91 569 970

2004 2003 2002 2001 2000

Výroba Production 356 807 479 7 503 0

Výrobná spotreba Production Consumption 30 432 16 133 16 483 26 240 1 614

Pridaná hodnota Value Added -30 070 - 15 326 -16 004 -18 737 -1 414

Osobné náklady Personnel Expenses 13 236 9 652 14 267 11 848 236

Dane a poplatky Taxes and Fees 7 285 2 649 1 743 163 2

Odpisy Depreciation and amortisation 3 157 4 048 3 863 2 482 98

Zúčtovanie opravných polož. 
do výnosov z hosp. činnosti

Reversal of adjustments to 
operating assets

0 42 228 7 950 0 0

Tvorba opravných polož. do 
nákladov na hosp. činnosť

Additions to adjustments to 
operating assets

59 899 121 709 42 228 7 950 0

Ostatné výnosy z hosp. čiinosti Other Operating Revenues 74 243 76 010 23 658 4 510 0

Ostatné náklady na hosp. 
činnosť

Other Operational Expenses 3 743 335 4 764 3 286 10

Výsledok hospodárenia z 
hospodárskej činnosti

Result from operating activities -42 931 -36 422 -51 422 -39 956 -1 760

Nákladové úroky Interests Expenses 83 951 51 495 78 575 25 142 93

Ostatné výnosy z fin. činnosti Other Financial Revenues 153 183 125 392 131 103 41 960 904

Ostatné náklady na fin. činnosť Other Financial Expenses 32 086 26 972 14 644 30 318 25

Výsledok hospodárenia z fin. 
činnosti

Result from financial activities 37 725 46 994 52 765 -17 502 697

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením

Result Before Taxation - 5 206 10 572 4 588 -59 393 -1 063

Výsledok hospodárenia Net Profit (loss) -4 783 4 616 4 325 -59 591 -1 102
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The company’s total assets increased to 619,7 million SKK in 2004, 
which is the highest value in the company’s history. The increase was 
by 40%.

The highest share of the assets in 2004 was receivables from clients 
by virtue of loans and credits provided. Its share of the total assets 
was 71 %.

Another essential component (23 % of the overall assets) is 
receivables from clients due to poor payment morale. There are 
penalization invoices, bill of exchange interest, court charges and 
other receivables. 

Long-term assets, short-term financial assets and other assets 
create a 6 % share in the total assets.

V roku 2004 vzrástli celkové aktíva spoločnosti na 619,7 mil. Sk, čo je 
historicky najvyššia hodnota za dobu existencie Spoločnosti, pričom 
medziročný nárast predstavoval takmer 40 %.

Najväčší podiel aktív  tvorili v roku 2004  pohľadávky voči klientom 
z titulu poskytnutých pôžičiek a úverov. Ich podiel na celkových 
aktívach predstavoval 71 %.

Ďalšou podstatnou položkou (23 % z celkových aktív) sú pohľadávky 
voči klientom z titulu zlej platobnej morálky. Do tejto skupiny patria 
pohľadávky z penalizačných a sankčných faktúr. 

Dlhodobý majetok, finančný majetok a ostatné aktíva sa na celkových 
aktívach podieľajú spolu 6 %.

Aktíva / Assets

Revenues from loans: contractual commission (interest), loan 
provision fee, and premature payment charges reached the amount 
of 153 million SKK in 2004 (66% of the overall assets), i.e. historically 
the highest value. 

Revenues from contractual fines and sanctions noted a slight decrease 
of 63 million SKK (27% of the overall assets). We can understand the 
decrease of revenues of such fees from 70 million SKK in 2003 as an 
improvement of morality payment of the company clients.

Other revenues of the company were 14 million SKK in 2004.  

Výnosy / Revenues

Výnosy z pôžičiek, medzi ktoré patrí zmluvná odmena (úrok), poplatok 
za poskytnutie pôžičky a poplatok za predčasné splatenie, dosiahli 
v roku 2004 hodnotu 153 mil. Sk (66 % z celkových výnosov), teda 
historicky najvyššiu hodnotu za obdobie existencie spoločnosti.

Mierny pokles naopak zaznamenali výnosy zo zmluvných 
pokút a sankcií, keď dosiahli hodnotu 63 mil. Sk (27 % z celkových 
výnosov). Pokles výnosov z týchto poplatkov zo 70 mil. Sk v roku 2003 
možno chápať ako výsledok zlepšenej platobnej morálky klientov 
spoločnosti.

Ostatné výnosy spoločnosti v roku 2004 dosiahli objem 14 mil. Sk. 
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Rozvaha (v tis. SK) / Balance Sheet (Ths. SKK)

Ozn.
Number

AKTÍVA ASSETS Číslo 
riadku

Line 
number 

�004 �00� �00�

AUDIT AUDIT AUDIT

AKTÍVA CELKOM (r. 02 + 03 + 
31 + 62) = r. 66

TOTAL ASSETS (02 + 03 + 31 
+ 62) 

1 619 747 444 895 353 518

A. Pohľadávky za upísaný 
základný kapitál

Stock Subscriptions 
Receivables

2 10 10

B. Neobežný majetok (r. 04 + 13 
+ 23) 

Fixed assets L. 004+013+ 023 3 3 228 5 448 9 899

B. I. Dlhod. nehmot. majetok               
(r. 05 až 12)

Intangible Fixed Assets               
     (05 -- 12)

4 744 1 081 746

B. I. I. Zriaďovacie náklady Formation Expenses 5 0 18

2 Nehmotné výsledky výskumu 
a vývoja

Intangible R&D 6 0 0

3 Software Software 7 706 1 009 686

4 Oceniteľné práva Intellectual Property 8 0 0

5 Goodwill (+/-) Goodwill (+/-) 9 0 0

6 Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok

Other Intangible Fixed Assets 10 38 72 42

7 Obstarávaný dlhodobý 
nehmotný majetok

Capital investment in progress  
(041) - 093

11 0 0

8 Poskytnuté zálohy na dlhodobý 
nehmotný majetok

Advance payments for 
Intangible Fixed Assets

12 0 0

B. II. Dlhodobý hmotný majetok 
(r. 14 až 22)

Tangible Fixed Assets (14 -- 22) 13 2 485 4 367 9 153

B. II. 1 Pozemky Lands 14 0 0

2 Stavby Buildings 15 24 25

3 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

Separate Things in possession 
and their Sets

16 2 485 4 343 8 853

7 Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok

Capital investments in progress  
(042) - 094

20 0 275

B. III. Dlhodobý finančný majetok (r. 
24 až 31)

Fixed Financial Assets (24 -- 31) 23 0 0 0

B. III. 1 Podiely v ovládaných a 
ovládajúcich osobách

Shares in Controlled and 
Managed Entities

24 0 0

C. Obežné aktíva (r. 33 + 41 + 48 
+ 56)

„Current assets 
L. 033+ 041+ 048+ 056   

32 616 295 439 153 342 826

C. I. Zásoby (r. 34 až 40)                       
         

Stock (34 -- 40) 33 0 0 0

C. II. Dlhodobé pohľadávky (r. 42 
až 47)

Long-Term Receivables (42 
-- 47)

41 9 287 8 864 0

C. II. 1 Pohľadávky z obchodných 
vzťahov

Trade Receivables 42 0 0

6 Odložená daňová pohľadávka Deferred Tax Receivable 47 9 287 8 864 0

C. III. Krátkodobé pohľadávky (r. 49 
až 55)

Short-term Receivables (49 
-- 55)

48 589 778 428 162 340 509

C. III. 1 Pohľadávky z obchodných 
vzťahov

Receivables from Business 
Relations

49 581 298 409 958 331 053

6 Štát – daňové pohľadávky State – Tax Receivables 54 2 175 0 142

7 Ostatné pohľadávky Other Receivables 55 6 305 18 204 9 314

C. IV. Krátkodobý fin. majetok (r. 57 
až 60)

Short-term Financial Assets 
(57 -- 60)

56 17 230 2 127 2 317

C. IV. 1 Peniaze Cash 57 234 217 203

2 Účty v bankách Bank Accounts 58 16 996 1 910 2 114

D. I. Časové rozlíšenie (r. 63 až 64) Accruals and Deferrals (63 
-- 64)

62 223 284 783

D. I. 1 Náklady budúcich období Accrued Expenses 63 223 284 783

2 Príjmy budúcich období Accrued Revenues 64 0 0

Rozvaha (v tis. SK) / Balance Sheet (Ths. SKK)
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Ozn.
Number

PASÍVA LIABILITIES Číslo 
riadku

Line 
number 

�004 �00� �00�

AUDIT AUDIT AUDIT

PASÍVA CELKOM (r. 66 + 86 + 
116) = r. 001

„TOTAL EQUITY AND 
LIABILITIES L. 066 +  086 + 116“

65 619 747 444 895 353 518

A. Vlastný kapitál  (r. 67 + 71 + 78 
+ 82 + 85) 

Equity  L. 067+ 071+ 078+ 082+ 
085 

66 -44 354 -39 571 -56 158

A. I. Základný kapitál  (r. 68 až 70) Basic Capital (68 -- 70) 67 200 200 200

A. I. 1. Základný kapitál Basic Capital 68 200 200 200

A. II. Kapitálové fondy (r. 72 až 77) Capital Accounts (72 -- 77) 71 0 0 0

A. III. Rezervné fondy, nedeliteľné 
fondy a ostatné fondy zo zisku 
(r. 79 + 81)

Funds, Undistributable Funds 
and Others (79 + 81)

78 20 20 10

A.III. 1. Zákonný rezervný fond Legal reserve fund  (421) 79 20 20 10

A. IV. Výsledok hospodárenia 
minulých rokov (r. 83 + 84)

„Retained earnings (losses)  
from previous years   L. 083 + 
084“

82 -39 791 -44 407 -60 693

A. IV. 1. Nerozdelený zisk minulých 
rokov

Undistributed Profit of Past 
Years

83 0 0

2 Neuhradená strata minulých 
rokov (-)

Outstanding Loss of Past Years 
(-)

84 -39 791 -44 407 -60 693

A. V. Výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia 
(r. 01 - (67 + 71 + 78 + 82 + 86 
+11+116) = r. 64 výkazu zisku 
a straty v plnom rozsahu     

„Profit / loss of current period  
/+-/L. 001- ( 067+ 071+ 078+ 
082+ 086+ 116)“

85 -4 783 4 616 4 325

B. Cudzie zdroje (r. 87 + 91 + 102 
+ 112)

Liabilities   L. 087+ 091+ 102+ 
112

86 480 411 362 766 316 501

B. I. Rezervy (r. 88 až 90) Reserves (88 -- 90) 87 834 1 520 1 470

3 Krátkodobé rezervy Short-term (current) provisions   
(323,32X,451A,459A,45XA)

90 834 1 520 1 470

B. II. Dlhodobé záväzky (r. 92 až 101) Long-term payables sum                      
(L. 092 - L.101)

91 473 420 324 212 311 274

B. II. 1. Dlhodobé záväzky 
z obchodného styku

Long-term trade payables  
(479A)

92 473 326

8 Záväzky zo socialného fondu Payables of social fund  (472) 99 94 82 75

9 Ostatné dlhodobé záväzky Other long-term payables  
(474A,479A,47XA,372A,373A
,377A)

100 324 130 311 199

10 Odložený daňový záväzok Deferred Tax Payable 101 0 0

B. III. Krátkodobé záväzky (r. 103 až 
111)

Short-term payables                    
         (L. 103 - 111)

102 6 157 9 413 3 757

B. III. 1. Záväzky z obchodného styku Trade Payables 103 767 556 2 844

2 Nevyfakturované dodávky Non-invoiced supplies  
(326,476A)

104 3 750 3 042 0

6 Záväzky voči zamestnancom Payables to Employees 108 938 605 516

7 Záväzky zo sociálneho 
zabezpečenia a zdravotného 
poistenia

Social Security and Health 
Insurance Payables

109 415 320 260

8 Štát – daňové záväzky a 
dotácie

State – Tax Payables and 
Allowances

110 175 2 877 126

9 Ostatné záväzky Other Payables 111 112 2 011 9

B. IV. Bankové úvery a výpomoci (r. 
113 až 115)

Bank loans              (L.113 - 115) 112 0 27 621 0

3 Krátkodobé finančné výpomoci Short-term financial transfers  
(241,249,24X,473A,/-/255A)

115 27 621 0

C. I. Časové rozlíšenie  (r. 117 + 118) Accrual Basis (118 + 119) 116 183 690 121 700 93 175

C. I. 1. Výdavky budúcich období Accrued Expenses 117 489 436 8 223

2 Výnosy budúcich období Accrued Revenues 118 183 201 121 264 84 952

Rozvaha (v tis. SK) / Balance Sheet (Ths. SKK) Rozvaha (v tis. SK) / Balance Sheet (Ths. SKK)
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Ozn.
Number

TEXT TEXT Číslo 
riadku

Line 
number 

�004 �00� �00�

AUDIT AUDIT AUDIT

I. Tržby za predaj tovaru Sales of Goods Revenue 1 6 0 0

A. Náklady vynaložené na predaný 
tovar

Cost of Goods Sold 2 0 0 0

+ Obchodná marža (r. 01 - 02) Gross Profit (01 - 02) 3 6 0 0

II. Výkony (r. 05 až 07) Output (05 -- 07) 4 356 807 479

II. 1. Tržby za predej vlastnýh 
výrobkov a služieb

Sales of Own Goods and 
Services Revenue

5 356 807 479

B. Výkonová spotreba (r. 09 + 10) Output Consumption (09 + 10) 8 30 432 16 133 16 483

B. 1. Spotreba materiálu a energie Material and Energy 
Consumption

9 4 495 3 480 3 795

B. 2. Služby Services 10 25 937 12 653 12 688

+ Pridaná hodnota (r. 03 + 04 - 08) Value Added (03 + 04 - 08) 11 -30 070 -15 326 -16 004

C. Osobné náklady (r. 13 až 16) Personnel Costs (13 -- 16) 12 13 236 9 652 14 267

C. 1. Mzdové náklady Wages and Salaries 13 9 763 6 949 11 155

C. 2. Odmeny členom orgánom 
spoločnosti a družstva

Remuneration of Members of 
Statutory Bodies

14 213 156 0

C. 3. Náklady na soc. zabezpečenie 
a zdravotné poistenie

Cost of Social Security and 
Health Insurance

15 2 864 2 264 2 830

C. 4. Sociálnie náklady Social Costs 16 396 283 282

D. Dane a poplatky Taxation and Fees 17 7 285 2 649 1 743

E. Odpisy dlhodobého HIM a NIM Depreciation of Tangibles and 
Intangibles

18 3 157 4 048 3 863

III. Tržby z predaje dlhodobého 
majetku a materiálu (r. 20+21)               

Sales of Fixed Assets and 
Materials Revenue (20 + 21)

19 525 1 304 400

F. Zostatková cena predaného dl. 
majetku a materiálu (r. 23+24)

Balance Price of Fixed Assets 
Materials Sold (23 + 24)

20 178 1 839 561

IV. Použitie a zrušenie rezerv 
do výnosov z hospodárskej 
činnosti a účtovanie vzniku 
komplexných nákladov 
budúcich období (652,654,655)

Reversal of provisions and 
creation of prepaid expenses 
(652, 654, 655)

21 406

G. Tvorba rezerv na hospodarsku 
činnosť a zúčtovanie 
komplexných nákladov 
budúcich období  (552,554,555)

Additions to provisions and 
reduction in prepaid expenses 
(552, 554, 555)

22 537 406

H. Tvorba opravných položiek Additions to adjustments to 
operating assets (557, 558, 559)

24 59 899 121 709 42 228

VI. Ostatné výnosy z HČ Other operating revenues   
(644,645,646,648)

25 74 243 76 010 23 658

I. Ostatné náklady na HČ Other operating expenses  (543 
- 546, 548, 549)

26 3 743 335 4 764

* Prevádzkový výsledok 
hospodárenia[r. 11-12-17-18+19-
20-22+23-24+25-26+(-27)-(-
28)]

Result from operating activities 
L. 11-12-17-18+19-20+21-22+23-
24+25-26+(-27)-(-28)   

29 -42 931 -36 422 -51 422

XII. Výnosové úroky Interest income (662) 40 531 613 1 779

N. Nákladové úroky Interest Expenses 41 83 951 51 495 78 575

XIII. Kurzové zisky Exchange gains   (663) 42 594 817 7 987

* Finančný výsledok 
hospodárenia [r. 30-31+32+36-
37+38-39+40-41+42-43+44-
45+46-47+48-49+(-50)-(-51)]

Result from financial activities 
L.30-31+32+36-37+38-39+40-
41+42-43+44 -45+46-47+ 
48-49+(-50)-(-51)

52 37 725 46 994 52 765

T. Daň z príjmov za bežnú činnosť 
(r. 54 + 55)

Income tax on ordinary items  
L. 54+  55

53 -423 5 956 263

T. 1. – splatná – Due 54 2 849 263

T. 2. – odložená – Deferred 55 -423 3 107 0

** Výsledok hospodárenia za 
bežnú činnosť (r. 29+52-53)

Result from ordinary activities  
L. 29+ 52- 53

56 -4 783 4 616 1 080

XVIII. Mimoriadne výnosy Extraordinary Revenues 57 0 4 006

* Mimoriadny výsledok 
hospodárenia (r. 57 - 58 - 59) 

Extraordinary income (loss)  L. 
57- 58- 59

62 0 0 3 245

*** Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie (+/-) (r. 56 + 
62 - 63)

„Net Profit (loss) from current 
period  (+/-)  L. 56+ 62- 63“

64 2 053 -4 783 4 325

Výkaz zisku a strát (v celých tisícoch Sk) / 
Profit and loss account (Ths. SKK)       

Výkaz zisku a strát (v celých tisícoch Sk) / 
Profit and loss account (Ths. SKK)   

O. Kurzové straty Exchange losses   (563) 43 546 1 361 496

XIV. Ostatné výnosy z finančnej 
činnosti

Other financial revenues   (668) 44 153 183 125 392 131 103

P. Ostatné náklady z finančnej 
činnosti

Other financial expenses    
(568, 569)

45 32 086 26 972 14 644
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Prehľad o peňažných tokoch (v celých tisícoch Sk) / 
Cashflow summary (Ths. SKK)        

Ozn.
Number

TEXT AUDIT

�004 �00� �00�

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

Cash Flows from operating activities 
(showed by indirect method)

01

 Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti pred zdanením daňou z 
príjmov (+/-)

Trading income from operating 
activities before taxation by income 
taxes  (+/-)

02 -5 206 10 572 4 325

 A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce 
výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti pred zdanením daňou z 
príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)

Non-cash transactions which 
influence the profit before taxes from 
operating activities (sum of  A. 1.1. till 
A. 1.13.) (+/-) 

03 208 181 164 182 63 155

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

Depreciations of longterm incorporeal 
and corporeal property (+)

04 3 157 4 048 3 864

 A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) Changed status of longterm reserves 
(+/-)

07 0 -5 611

 A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) Status change of rectifying items (+/-) 08 59 899 79 481

 A.1.6. Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

Status change of adjustments costs 
and income items (+/-)

09 62 051 29 024 64 740

 A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku 
účtované do výnosov (-)

Dividents and other shares of profits 
charged to income (-)

10 0

 A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) Interests charged to expenses / 
Interest expenses (+)

11 83 951 51 495

 A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) Interests charged to income  / Interest 
income (-)

12 -531 -613

 A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k 
peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka (+)

Exchange rate loss stated to cash 
and cash equivalents at the day of 
finances statement  (+) 

14 1

 A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého 
majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa 
považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

Longterm property sale profit/
trading income result, except of 
property which is considered as cash 
equivalent (+/-)

15 -347 535 162

 A.1.13. Ostatné položky nepeňažného 
charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti, s 
výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov (+/-)

Other non-cash items which influence 
the profit (trading income) before 
taxes from operating activities except 
of those which are listed separately 
in the other parts of cash flows 
statements (+/-)

16 0 212

 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.)

Status change influence of working 
capital (difference between current 
assets and shorterm liabilities except 
of current assets items which are the 
part of cash and cash equivalents) to 
the profit/trading income before taxes 
from operating activities (sum of  A. 2. 
1. up to A. 2. 4.) 

17 -220 512 -164 150 -60 236

 A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z 
prevádzkovej činnosti (-/+)

Status change of operating activities 
receivables (-/+)

18 -219 340 -167 134 -23 463

 A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej 
činnosti (+/-)

Status change of operating activities 
liabilities (+/-)

19 -1 172 2 984 -37 447

 A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) Inventories status change (-/+) 20 0 674

 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)

Cash flows from operating activities 
except of income and expenses which 
are listed separately in the other parts 
of cash flow statements ( +/-), (sum of 
Z/S + A1+ A2)

22 -17 537 10 604 7 244

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

Interests received except of those 
which are integrated to investing 
activities (+)

23 531 613

 A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s 
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
finančných činností (-)

Expenses for paid interests except 
of those which are integrated to 
financing activities (-)

24 -83 951 -51 495

 A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
(+/-), (súčet A1. až A. 6.)

Cash flows from operating activities 
(+/-), (sum of A1 till A.6.)

27 -95 751 -50 850

 A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do investičných činností 
alebo finančných činností (-/+)

Accounting entity income taxes 
expences except of those which are 
integrated to investment or financing 
activities (-/+)

28 -4 933 -120

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

Net cash flow from operating 
activities (sum of Z/S + A1. till A.9.) 

31 -105 890 -40 398 7 244

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku (-)

Expenses for acquisition of longterm 
incorporeal property (-)

32 -112 -641 -672

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku (-)

Expenses for acquisition of longterm 
corporeal property (-)

33 -1 004 -1 007 -6 034

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

Longterm incorporeal property sales 
receipts (+)

35 0

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

Longterm corporeal property sales 
receipts (+)

36 525 1 304 400

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

Net cash flows from investment 
activities (sum of B.1. till  B.20.)

52 -591 -344 -6 306

 C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní 
(súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

Cash flows in equity (sum of C.1.1. till 
C.1.8.)

53 10 0

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

Subscribed stock and business share 
receipts (+)

54 10

 C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých 
záväzkov a krátkodobých záväzkov z 
finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 
2. 10.)

Cash flows from financing activities of 
non-current/long-term and current/
shor-term liabilities (sum C.2.1. till 
C.2.10.)

62 121 575 40 552

 C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) Received loans income (+) 67 0 27 621

 C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) Loans redemption / Expenses for 
repayment of loans (-)

68 -27 621

 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 (+)

Other non-current/long-term and 
current/short-term liabilities income 
resulting financing activities of 
accounting entity except of those 
listed separately in other part of cash 
flow statements (+)

71 149 196 12 931

 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 (-)

Redemption/Expenses for repayment 
of others non-current/long-term and 
current/short-term liabilities resulting 
financing activities of accountinf 
entity excepted of those listed in other 
part of cash flow statements (-)

72 0 -13429

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

Net cash flows from financing 
activities (sum C.1. till C.9.)

80 121 585 40 552 -13 429

 D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie 
peňažných prostriedkov (+/-)(súčet 
A+B+C)

Net increase or decrease in cash (+/-) 
(sum A+B+C)

81 15 104 -190

 E. Stav peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov na začiatku 
účtovného obdobia (+/-)

Status of cash and cash equivalents 
at the beginning of the accounting 
period (+/-)

82 2 127 2 317 14 808

 F. Stav peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia pred zohľadnením 
kurzových rozdielov vyčíslených ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+/-)

Status of cash and cash equivalents 
at the end of the accounting period 
before exchange-rate differences 
taking into account and calculated 
towards the day when the statement 
of finances is completed (+/-)

83 17 231 2 127

 G. Kurzové rozdiely vyčíslené k 
peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka (+/-)

Exchange-rate differences calculated 
to cash and cash equivalents towards 
the day when the statement of 
finances is completed (+/-)

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 (+/-).

Balance of cash and cash equivalents 
at the end of the accounting period 
adapted by exchange-rate differences 
towards the day when the statement 
of finances is completed (+/-)

85 17 230 2 127 2 317

Prehľad o peňažných tokoch (v celých tisícoch Sk) / 
Cashflow summary (Ths. SKK)   
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Názov/ Name
 

Podiel v tis. Sk/  
Share Ths. SKK

 

Podiel v % na:/ Share % of:
 Hlasovacie práva v % / 

Rights to vote in %zákl. imaní/ 
Basic Capital

vl. imaní/ 
Equity Capital

Profireal, a.s. 
IČO: 61 860 069
Pernštýnské nám., č.p. 80
Pardubice, Staré Město 
Česká republika

200 100% 100% 100%

Vybrané údaje z poznámok k ÚZ 2004 / Excluded comments 
to the Financial Statement 2004

A. Informácie o účtovnej jednotke:
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:
 

PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o. 
Mliekarenská 10 
Bratislava 
 

dátum založenia účtovnej jednotky:  ��.5.�000 
dátum vzniku účtovnej jednotky:  �4.7.�000 
 

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 
faktoring a forfaiting, poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým 
spôsobom z vlastných zdrojov, poskytovanie pôžičiek a úverov 
nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov, školiaca činnosť, 
ekonomické a organizačné poradenstvo, účtovné poradenstvo, 
prenájom motorových vozidiel, prenájom strojov, zariadení, výpočtovej 
techniky, kancelárskych zariadení, prenájom nehnuteľností spojený 
s doplnkovými službami 

c) počet zamestnancov:  40 
z toho počet vedúcich zamestnancov:    5 
 

d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom 
v iných účtovných jednotkách: 
 

e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná 
závierka 
 

f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne pred-
chádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky. 
�0.�.�004

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných 
orgánov účtovnej jednotky:
a) Konatelia:  Ing. David Chour
 Ing. Karol Jurák   
 Ing. Vladimír Michniewicz   
 Ing. Petr Vrba

b) štruktúra spoločníkov - akcionárov

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

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 výhodách 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 
 
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, vlastného imania a výsledku 
hospodárenia 
c)   spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 
 1.   dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný 

obstarávacou cenou
 2.   dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

je oceňovaný vlastnými 
 3.   dlhodobý nehmotný majetok nebol obstaraný iným 

spôsobom 
 4.   dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný 

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 obstarávacou 

cenou
 8.   zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou 

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 (obstarávacou 

cenou) 13. krátkodobý finančný majetok je ocenený 
menovitou hodnotou (cenné papiere obstarávacími 
cenami) 

 14.   časové rozlíšenie na strane aktív súvahy je ocenené 
menovitou 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 prenajatej 

veci je ocenený obstarávacou cenou 
 20.   majetok obstaraný v privatizácii nebol 
 21.   platná daň z príjmov je ocenená menovitou hodnotou 

a odložená daň z príjmov je ocenená prepočtom - použitím 
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. 
U dlhodobého nehmotného majetku sa vychádzalo z doby životnosti 
majetku. 
e)   dotácie na obstaranie majetku účtovná jednotka neprijala

A/ Information on accounting entity
a) business name and headquarters of accounting entity:

PROFIREAL SLOVAKIA spol. s r.o.
Mliekarenská 10
Bratislava

Date of establishment of the accounting entity:  �� May �000
Date of formation of the accounting entity:  �4 july �000

b) copy of economic actual of accounting entity:
factoring and fortailing, providing credits and loans from its 
own sources, training activities, economical and organizational 
consulting, accounting consulting, motor vehicles rent, rent of 
machines, computer and office equipment, rent of real estate 
accompanied by other services 

c) number of employees:  40
of it number of head employees:    5

d) accounting entity does not have an unlimited liability in other 
accounting entities

e) legal grounds to pledge accounting entity: regular accounting 
entity

f) date of approvement of accounting entity for previous period by 
competent authority of accounting entity: �0 March �004

B/ Information on corporate members, supervisory board and 
other organs of accounting entity
a) Executive heads: Ing. David Chour
                                        Ing. Karol Jurák
                                        Ing. Vladimír Michniewicz
                                        Ing. Petr Vrba

b) Structure of  co-partners – share holders

C/ Information on consolidated unit, accounting entity is its 
part

D/ Other information about:
E/ used accounting principles and methods
F/ information of assets /udajoch vykazanych na strane aktiv suvahy/
G/  information of liabilities /udajoch vykazanych na strane pasiv suvahy/
H/  asset returns
I/  costs

J/  income tax
K/  information on accounts /udaje na pdsuvahovych uctoch/
L/  other assets and liabilities
M/   revenues and benefits of members of stautory bodies, 

supervisory bodies and other bodies of accounting entity
N/  economical correlation of accounting entity and related people
O/  facts between the date of closure and finalization of accounting entity
P/  equities changes survey
R/  cash flow survey

E/ Accounting policy and accounting methods used
a)  accomplished pressumptions that accounting entity will continue 

in its activity
b)  no necessity of changes of accounting entities and accounting 

methods within the accounting period
- the effect on assets, liabilities, equities and economy result

c) method of evaluatuing individual items of assets and liabilities:
 1.  purchased intangible fixed assets is assessed by a 

purchased price 
 2.   intangible fixed assets purchased by own activity is 

assessed by own costs
 3.   intangible fixed assets was not purchased different way

 4.   purchased intangible fixed assets is assessed by a 
purchased price

 5.   intangible fixed assets purchased by own activity is 
assessed by own costs

 6.   intangible fixed assets was not purchased different way
 7.   purchased financial fixed assets is assessed by a purchased 

price
 8.  purchased reserves are assessed by a purchased value

 9.  own activity reserves are assessed by own costs

 10.   reserves were not purchased different way
 11.  job-order manufacture is assessed by costs and calculated 

part of profit
 12.  assets are assessed by nominal value (price provision)
 13.  short-term financial assets is assessed by a nominal value 

(equities by purchased price)

 14. assets adjustments is assessed by a nominal value

 15.  liabilities, replacement of provision, funds, loans and credits 
with a nominal value

 16.  time resolution of liabilities assessed by a nominal value

 17. no accounting of derivates
 18.  property and liabilities protected by derivates are not shown
 19.  rented possession and possession acquired by a purchase 

of rentd property is assessed by a purchased value
 20. property purchased in a privatization was not
 21.  valid income tax is evaluated by a nominal value and 

postponed income tax is assessed by a conversion – use of 
an assumed rate for next period

d) formation of  amortization plan fot fixed assets
The accounting entity resulted from depreciation stated by the Act 
of Income Tax no. 595/2003 for tangible fixed assets when creating 
depreciation plan.
Intangible fixed assets resulted from property lifetime.

e) grants for gaining property were not accepted

Vybrané údaje z poznámok k ÚZ 2004 / Excluded comments 
to the Financial Statement 2004
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F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok / 
Long-term tangible and intangible property

F a�.  Prehľad o dlhodobom majetku / Survey of long-term assets
 

Oprávky a opravné položky (v tis. Sk) / 
Correction and adjusting entries (Ths. SKK)

01.01.�004 + prírastky/
 increases

- úbytky/
decreases

+- presuny/
 transfers

�1.1�.�004

Dlhodobý nehmotný majetok súčet /
Intangible Fixed Assets - total 

668 449 0 0 1 117

Zriaďovacie náklady (071,091A) / 
Formation Expenses

62 0 0 0 62

Aktivované náklady na vývoj  (072,091A) /
Activated expenses  for development

0 0 0 0 0

Softvér (073,091A) / Software 540 415 0 0 955

Oceniteľné práva  (074,091A) / Intellectual Propety 0 0 0 0 0

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

Ostatný dlh. nehm. majetok  (079,07X,091A)/ 
Other Intangible Fixed Assets

66 34 0 0 100

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (093) / 
Unfinished Intangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. nehm. majetok  (095A) / 
Advances payments for Intangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok súčet / 
Tangible Fixed Assets - total

8 462 2 862 -1 109 0 10 215

Pozemky  (092A) / Land 0 0 0 0 0

Stavby  (081,092A) / Buildings 1 0 -1 0 0

Samostatné hnut. veci a súbory hnut. v. (082,092A) /
Separate movable items and sets thereof

8 461 2 862 -1 108 0 10 215

Pestovateľské celky trvalých porastov (085,092A) / 
Perennial Crops

0 0 0 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá (086,092A) /
Breeding and Draught Animals 

0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý hm. majetok (089,08X,092A) / 
Other Fixed Assets

0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (094)/ 
Unfinished Tangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. hm. majetok (095A) / 
Advance payments for Intangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Opravná položka k nadobudn. majetku (+/- 098) / 
Estimated Changes of Asset Value

0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok / 
Long-term tangible and intangible property

F a1.  Prehľad o dlhodobom majetku / 
Survey of long-term assets

V obstarávacích cenách (v tis. Sk) / 
In purchase prices (Ths. SKK)

 01. 01. �004 + prírastky/
 increases

- úbytky/ 
decreases

+- presuny/ 
transfers

�1. 1�. �004

Dlhodobý nehmotný majetok súčet / 
Intangible Fixed Assets - total

1 749 112 0 0 1 861

Zriaďovacie náklady (011) /Formation Expenses 62 0 0 0 62

Aktivované náklady na vývoj  (012) / 
Activated expenses  for development

0 0 0 0 0

Softvér (013) / Software 1 549 112 0 0 1 661

Oceniteľné práva  (014)  / Intellectual Propety 0 0 0 0 0

Goodwill (015) / Goodwill 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) / 
Other Intangible Fixed Assets

138 0 0 0 138

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok  (041) / 
Unfinished Intangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. neh. majetok  (051) / 
Advances payments for Intangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok súčet / 
Tangible Fixed Assets - total

12 829 1 004 -1 133 0 12 700

Pozemky  (031) / Land 0 0 0 0 0

Stavby  (021) / Buildings 25  -25 0 0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí (022)/ 
Separate movable items and sets thereof

12 804 1 004 -1 108 0 12 700

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) / 
Perennial Crops

0 0 0 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) / 
Breeding and Draught Animals 

0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) / 
Other Fixed Assets

0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok  (042) / 
Unfinished Tangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhod. hm. majetok (052) / 
Advance payments for Intangible Fixed Assets

0 0 0 0 0

Opravná položka k nadobudn. majetku (+/- 097) / 
Estimated Changes of Asset Value

0 0 0 0 0
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Fa �.  Prehľad o dlhodobom majetku / Survey of long-term assets
 

V zostatkových cenách (v tis. Sk) / 
In remainder prices (Ths. SKK)

01.01.�004 �1.1�.�004

Dlhodobý nehmotný majetok súčet /Intangible Fixed Assets - total 1 081 744

Zriaďovacie náklady (071,091A) / Formation Expenses 0 0

Aktivované náklady na vývoj  (072,091A) / Activated expenses  for development 0 0

Softvér (073,091A) / Software 1 009 706

Oceniteľné práva  (074,091A) / Intellectual Propety 0 0

Goodwill (075,091A) / Goodwill 0 0

Ostatný dlh. nehm. majetok  (079,07X,091A)/ Other Intangible Fixed Assets 72 38

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (093) / 
Unfinished Intangible Fixed Assets

0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. nehm. majetok  (095A) / 
Advances payments for Intangible Fixed Assets

0 0

Dlhodobý hmotný majetok súčet / Tangible Fixed Assets - total 4 367 2 485

Pozemky  (092A) / Land 0 0

Stavby  (081,092A) / Buildings 24 0

Samostatné hnut. veci a súbory hnut. v. (082,092A) /
Separate movable items and sets thereof

4 343 2 485

Pestovateľské celky trvalých porastov (085,092A) / Perennial Crops 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá (086,092A) /
Breeding and Draught Animals 

0 0

Ostatný dlhodobý hm. majetok (089,08X,092A) / Other Fixed Assets 0 0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (094)/ Unfinished Tangible Fixed Assets 0 0

Poskytnuté preddavky na dlh. hm. majetok (095A) / 
Advance payments for Intangible Fixed Assets

0 0

Opravná položka k nadobudn. majetku (+/- 098) / 
Estimated Changes of Asset Value

0 0

b)  spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dl-
hodobého hmotného majetku:

Spôsob poistenia dlhodobého majetku:
havarijné poistenie autoparku
Názov poisťovne: 
Česká poisťovňa Slovensko 
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:

 Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala 
d)  dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ 

zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva 
účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

 Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala 
e)  nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený 

dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo 
zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento 
majetok užíva: 

f) Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala 
   majetok, ktorým je goodwill a o spôsob výpočtu jeho hodnoty: 
 Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala 
g)  Opravná položka k nadobudnutému majetku: 
 Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala 
h)   výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné 

účtovné obdobie: 
 1.   náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom 

období: 0
 2.   neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom 

účtovnom období: 0 
 3.   aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom 

účtovnom období: 0 

 
DLHODOBÝ FINANČNÝ MAjETOK

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

 Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala 
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

o)   Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek 
k zásobám:

 Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala 
p)   zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať:
 Spoločnosť o tejto forme majetku v roku 2004 neúčtovala
q)   údaje o zákazkovej výrobe:
 Neúčtovalo sa o zákazkovej výrobe

POHľADÁVKY / RECEIVABLES

Fr  Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam/ 
Survey of adjusting entries for receivables

Dlhodobé pohľadávky súčet (�91A) / 
Long-Term Receivables  - total

01.01.�004 + tvorba/
creation

- zníženie/ 
decrease

�1.1�.�004

Pohľadávky z obchodného styku / Trade Receivables 0 0 0 0

Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe / 
Receivables from a Controlled and Managed Entity

0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku / 
Other Receivables within a Consolidated total

0 0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu / 
Receivables from Partners, Members and Partnerships

0 0 0 0

Iné pohľadávky / Other Receivables 0 0 0 0

Odložená daňová pohľadávka / Deferred Tax Receivable 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky súčet (�91A) / Short-term 
Receivables - total

01.01.�004 + tvorba/
creation

- zníženie/ 
decrease

�1.1�.�004

Pohľadávky z obchodného styku / Trade Receivables 121 709 59 899 0 181 608

Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe/ 
Receivables from a Controlled and Managed Entity

0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku / 
Other Receivables within a Consolidated total

0 0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu / 
Receivables from Partners, Members and Partnerships

0 0 0 0

Sociálne zabezpečenie / Social Security Benefits 0 0 0 0

Daňové pohľadávky / Tax Receivables 0 0 0 0

Iné pohľadávky / Other Receivables 0 0 0 0

b)  Method and height of insurance of intangible fixed assets and  
 tangible fixed assets:
The way of insurance of tangible assets:
Average autopark insurance
Insurance company:
Česká poisťovňa Slovensko 
c)  intangible fixed assets and tangible fixed assets with a deposit 

claim and fixed assets with limited right of accounting entity:
 The company did not account in this asset form in 2004.

d)  fixed assets where property right acquired the creditor by a 
preventive conveyance of title contract, but which is used by an 
accounting entity on loan contract:

 The company did not account in this asset form in 2004. 
e)  acquired nonmovable fixed assets or transferred nonmovable 

fixed assets where there was no property right written in a real 
estate register on the date of accounts whereas this property is 
used by an accounting entity:

 The company did not account in this asset form in 2004.
f)   goodwill asset and method of value enumeration:
 The company did not account in this asset form in 2004.

g)  acquisition adjusting entry:
 The company did not account in this asset form in 2004.
h)  research and development of accounting entity in current 

accounting period:
 1. research costs in current accounting period: 0

 2.  nonactivated development costs in current accounting 
period: 0

 3. activated development costs in current accounting period: 0

FINANCIAL FIXED ASSETS

i)  controlled accounting entity and accounting entities with a 
significant influence of accounting entities:

 The company did not account in this asset form in 2004.
m)  financial fixed assets with a deposit claim and financial fixed 

assets with limited right of accounting entity:
 no such assets owned by an accounting entity 

n)  evaluation of equities method was not used on the date of 
cessation of accounting asssets by a real value or by an equities 
method – assessment effect on economy result and range of 
own assets:

 equites method was not used

RESERVES 

o)  reasons of production, reduction and cancellation of estimated 
changes of  reserves:

 The company did not account in this asset form in 2004.
p)  reserves with a deposit claim and limited right of accounting 

entity:
       The company did not account in this asset form in 2004.
q)  Job-order manufacture datas:
 No job-order manufacture accounts
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Pohľadávky (spolu) / Receivables (total) 780 673

Pohľadávky do lehoty splatnosti /  Payable Receivables 532 104

Pohľadávky po lehote splatnosti /  Receivables after a maturity term 248 569

Krátkodobý finančný majetok / 
Short-term Financial assets       
w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku / major elements of short-term financial assets

Finančné účty / Financial accounts �1.1�.�004 Specification

Peniaze  (211,213,21X) / Cash 234 hotovosť, ceniny / 
cash, securities

banková hotovosť /
bank cash

Účty v bankách  (221A,22X +/-261) / Bank Accounts 16 996  

Účty v bankách s dobou viazanosti nad jeden rok 22XA / 
Bank Accounts with a Maturity Term of one year

0  

Krátkodobý finančný majetok  (251,253,256,257,25X) - (291,29X) / 
Short-Term Financial Assets

0  

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) – 291 / 
Short-Term Financial Assets Acquired

0

 

Náklady budúcich období  (381,382) /  
Costs of Future Periods

223 Príjmy budúcich období  (385) /
Income of Future Periods

0

Výsledok hospodárenia za rok �00� /
Net Income/ Loss  from business activities for  the year �00�

4 616

Zákonný rezervný fond / Legal Reserve Fund 0

Nedeliteľný fond / Undistributable Fund 0

Štatutárne fondy a ostatné fondy / Statutory and Other Funds 0

Nerozdelený zisk minulých rokov / Undistributed Profit of Past Years 0

Neuhradená strata minulých rokov / Outstanding Loss of Past Years 4 616

Dividendy / podiely na zisku / Dividends/ Share in Profits 0

Iné / Others: 0
 

 za rok / for  the year �004 za rok / for  the year �00� rozdiel+-/difference

Na základné imanie 1 000 pripadá výsledok hospodárenia / 
Basic Capital 1 000 corresponds to the Net Income/ Loss of :

-23 915 23 080 -46 995

v percentách / in percentage: -2 392% 2 308% -4 700 %

Na základné imanie 1 000 pripadá vlastné imanie / 
Basic Capital 1 000  corresponds to the Equity Capital of :

-221 770 -197 855 -23 915

v percentách / in percentage: -22 177% -19 786% -2 392%

Dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľa-
dávkam:      
s)   hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

t)   hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia: 

 24 370 

u) Záložné právo na majetok dlžníka z titulu poskytnutia pôžičky 
    hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a má 

účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:
 spoločnosť nemala také pohľadávky 
 

v)   Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky: 
 Odložená daňová pohľadávka bola vytvorená vo výške 9287 
 Popis vzniku odloženej daňovej pohľadávky: 
  prevaha odpočitateľných dočasných rozdielov medzi účtovnou 

hodnotou poľadávok a ich daňovou základňou

x)   dôvody tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek ku 
krátkodobému fnančnému majetku: 

 neboli 
 

y)   krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné 
právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s nim nakladať:

 nebol
 

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:

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy 
 
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%

 2.   hodnota upísaného vlastného imania: 200 Sk
 

 3.   rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej 
straty z roku 2003:

4.   účtovná jednotka nevlastní akcie a podiely na základnom 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 2004 účtovaná 
 

6.   zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní (v tis. Sk):

t)  value of receivables secured by a deposit claim or other form of 
security with a stated form of security: 24370

u) A deposit claim for owner`s property in right of a loan
  value of receivables with a deposit claim with limited right of 

accounting entity:
 the company did not have such receivables

v)  production characterization of postponed tax lien
 postponed tax lien was in total of 9287
 characterization of origin of postponed tax lien:
  prevalence of temporary deductible difference between 

accounting value and tax base

Reasons of production, reduction and cancellation of estimated 
changes to receivables:
s) value of payable receivables and receivables after a maturity term

x)   reasons of production, reduction and cancellation of estimated 
changes to short-term financial assets: 

 none

y)  short-term financial assets with a deposit claim and limited right 
of accounting entity:

 none

za)   evaluation of short-term financial assets on the date of cessation 
of accounting asssets by a real value – assessment effect on 
economy result and range of equity:

 freehold value was not used

ADjUSTMENTS

zb)  adjustments significant items of costs of future periods and 
income of future periods:

G. Information on datas of balance sheet liability side

EqUITY CAPITAL

a) equity information for current accounting period:
 1. copy of basic capital:
  Basic capital creates company rate limited.
  Basic capital was paid in amount of: 100%

 2. value of subscribed equity: 200 SKK

 3.  split of accountable profit or book loss settlement from 
2003:

4.  accounting entity does not own any stocks and shares in 
basic capital including stocks and shares in basic capital of 
their daughters and subsidiary enterprises

5.  profit and loss survey which was not accounted as cost and 
revenue but directly on basic capital accounts, especially 
changes of real value:

 the change of real value was not accounted in 2004

6. stock profit or basic capital share (Ths.  SKK):
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b) Prehľad rezerv / List of reserves

Závazky / Liabilities

Rezervy / Reserves 01.01.�004 + tvorba / 
creation

- zníženie / 
decrease

�1.1�.�004 predpokl. rok 
použita / 

anticipated 
year of use

Rezervy zákonné / 
Compulsory Reserves

0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé rezervy  / 
Other Long-Term Reserves

0 0 0 0 0

Krátkodobé rezervy / 
Short-Term Reserves

1 520 834 -1 520 834 Rok / year 
2005

c) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti / Amount of payable liabilities and liabilities after a maturity term:

Záväzky (spolu) / Liabilities (Total) 479 577

Záväzky do lehoty splatnosti / Payable liabilities 479 577

Záväzky po lehote splatnosti / Liabilities after a Maturity Term 0

d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti / Structure of liabilities according to balance maturity :

Záväzky / Liabilities SPOLU / 
TOTAL

Zostatková doba splatnosti / 
Remaining maturity term

 do 1 roku / 
within 1 year

od 1 do 5 r. /
between 1 
and 5 years

nad 5 rokov / 
above 5 years

Záväzky spolu / Liabilities - total 479 577 6 157 473 420 0

Dlhodobé záväzky / Long- Term liabilities 473 420 0 473 420 0

Dlhodobé záväzky z obchodného styku / 
Long-Term Liabilities from Business Relations

0 x 0 0

Dlhodobé  nevyfakturované dodávky / 
Long-Term Deliveries not Invoiced

0 x 0 0

Dlhodobé záväzky voči ovládanej ovládajúcej osobe / 
Long-Term Liabilities in respect of a Controlled and Managed Entity

0 x 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci kons. celku / 
Other Long-Term Liabilities within a Consolidated total

0 x 0 0

Dlhodobé prijaté preddavky / Long-Term received Advances 0 x 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu / Long-Term Bills of exchange for Payment 0 x 0 0

Vydané dlhopisy / Issued Debentures 0 x 0 0

Záväzky zo sociálneho fondu / Liabilities from the Social Fund 94 x 94 0

Ostatné dlhodobé záväzky / Other Long-Term Liabilities 473 326 x 473 326 0

Odložený daňový záväzok / Deferred Tax Payable 0 x 0 0

Krátkodobé záväzky / Short-Term Payables 6 157 6 157 0 0

Záväzky z obchodného styku / Trade Payables 767 767 x x

Nevyfakturované dodávky / Deliveries not Invoiced 3 750 3 750 x x

Záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe / 
Payables in respect of a Controlled and Managed Entity

0 0 x x

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku / 
Other Payables within a Consolidated total

0 0 x x

Záväzky voči spoločníkom a združeniu / 
Payables to Associates and Partnership

0 0 x x

Záväzky voči zamestnancom / Payables to Employees 938 938 x x

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia / Social Security Payables 415 415 x x

Daňové záväzky a dotácie / Tax Payables and Allowances 175 175 x x

Ostatné záväzky / Other Payables 112 112 x x

Bankové úvery a výpomoci / Bank Loans and Liabilities 0 0 0 0

Bankové úvery dlhodobé / Long-Term Bank Credits 0 x 0 0

Bežné bankové úvery / Common Bank Credits 0 0 x x

Krátkodobé finančné výpomoci / Short-Term Financial Liabilities 0 0 x x

e)   hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo inou 
formou:

 k 31.12.2004 neboli evidované

f)   spôsoby vzniku odloženého daňového záväzku:
 odložený daňový záväzok nebol tvorený

g)   prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Záväzky zo sociálneho fondu na začiatku obdobia / 
Payables from the Social Fund at the beginning of the period

82  Čerpanie na závodné stravovanie, regen.p.s. / 
Drawing for common Catering, regen. of w.f. 

39

Tvorba z nákladov / Creation of Costs   51 Sociálne výpomoci, doprava do zamestnania / 
Social Aid, Travel Expenses to work 

0

Tvorba zo zisku / Creation of Profit 0 Dôchodkové pripoistenie /  Pension surplus Insurance 0

Tvorba z fondov / Creation of Funds 0 Ostatné čerpanie / Other drawing 0

Tvorba z darov, dotácií / Creation of Gifts, Subsidies 0 Čerpanie spolu / Total drawing 39

Ostatná tvorba / Other Creation 0 xxx xxx

Tvorba spolu / Creation - total 51 Záväzky zo sociálneho fondu na konci obdobia / 

h)   údaje o vydaných dlhopisoch: 
 účtovná jednotka neemitovala dlhopisy
 k 31.12.2004 neboli evidované   
      
i)  údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných 

výpomociach:
 k 31.12.2004 neboli evidované

ČASOVÉ ROZLÍšENIE
      
j)   významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich 

období a výnosov budúcich období:

Výdavky budúcich období  (383) / Costs of future periods 489 Výnosy budúcich období  (384) / Yields of future periods 183 201

Ostatné / Others: 489 výnos z poskytnutých pôžičiek / Yield from provided 
loans

183 201

k)   významné položky derivátov:
 k 31.12.2004 neboli evidované    
 
l)   majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: 
 k 31.12.2004 neboli evidované    
 
m)   majetok prenajatý formou finančného prenájmu (v poznámkach 

nájomcu) v tis. Sk: k 31.12.2004 nebol evidovaný

e)  Amount of payables secured by a deposit claim or other way: 
 not in evidence to 31/12/2004 

f) Method of origin of deferred tax obligation:
    deferred tax obligation was not made

g) List of payables from the social fund:

h) Datas on issued bonds:
 funds were not emitted by an accounting entity  
    not in evidence to 31/12/2004

i)  Datas on bank credits, loans and return financial relief:
    not in evidence to 31/12/2004

ADjUSTMENTS 

j)  significant items of costs of future periods and yields of future 
periods adjustments

k) derivative significant items:
       not in evidence to 31/12/2004

l) assets and liabilities secured by derivatives:
   not in evidence to 31/12/2004

m)  asset rented by a form of financial lease (see notes about renters) 
Ths. SKK:

       not in evidence to 31/12/2004
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H. Informácie o výnosoch / Information on Revenues    
   

Tržby podľa hlavných činností / 
Income by respective major activities

Požičky/  
Loans

Tržby za predaj tovaru / Sales of Goods Revenue 6

Tržby za predaj vl. výrobkov /Sales of own Goods Revenue 0

Tržby za predaj služieb / Sales of own Services 
Revenue 

153 539

Tržby za vlastné výkony a tovar spolu / 
Sales of own Goods and Sevices Revenue – total 

153 545

Tržby podľa teritórií odbytu / 
Income by distribution territories 

SR

Tržby za predaj tovaru / Sales of Goods Revenue 6

Tržby za predaj vl. výrobkov / Sales of own Goods Revenue 0

Tržby za predaj služieb / Sales of own Services Revenue 153 539

Tržby za vlastné výkony a tovar spolu / 
Sales of own Goods and Sevices Revenue – total 

153 545

a)  sumy tržieb za vlastné výkony a tovar / revenues sums of services and goods

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob: k 31.12.2004 nebol evi-
dovaný     

c)  opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov: 
k 31.12. 2004 nebol evidovaný   

d)  opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospo-
dárskej činnosti:

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti / 
Other Revenues from Economic Activities

74 768

Tržby z predaja DNM /Sales of IFA Revenue 0

Tržby z predaja DHM / Sales of TFA Revenue 525

Tržby z predaja materiálu / Sales of Material Revenue 0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk. / 
Contractual Fines, Late Payment Charges and Interests

63 041

Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. /
Other Fine, Late Payment Charges and Interests

0

Výnosy z odpísaných pohladávok / 
Depreciated Receivables Revenues

0

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti / 
Other Revenues from Economic Activities

11 202

e)  opis a suma významných položiek finančných výnosov:

Služby / Services �5 9�7

Opravy a udržiavanie / Repair and Maintenance 553

Cestovné / Travel Expenses 162

Náklady na reprezentáciu / Representation Expenses 1 075

Ostatné služby / Other Services 24 147

Finančné výnosy / Financial Revenues 154 �08

Tržby z predaja c. p. a podielov / 
Sale of Bonds and Shares Revenue

0

Z toho tržby z predaja dlhodobého FM / 
of which Long-Term Financial Assets Revenues 

0

Úroky / Interests 531

Kurzové zisky / Exchange Rate Increases 594

z toho kurzové zisky k 31.12.2004 / of which Exchange 
Rate Increases  as of 31st December 2004 

66

z toho kurzové zisky na cash k 31.12.2004 / 
of which Exchange Rate Increases 
for Cash as of 31st  December 2004

0

Výnosy z precenenia cenných papierov / 
Revalution of Bonds Revenue

0

Výnosy z dlhodob. finančného majetku / 
Long-Term Financial Assets Revenues 

0

Výnosy z krátkodob. finančného majetku / 
Short -Term Financial Assets Revenues

0

Výnosy z derivátových operácií / 
Derivative Operations Revenues

0

Ostatné finančné výnosy / Other Financial Revenues 153 183

f) mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného účtovného obdobia, 
minulých období - ich suma a opis: k 31.12.2004 nebol evidovaný  
 
I. Informácie o nákladoch     
 
a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:

b)   opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospo-
dárskej činnosti:

Ostatné náklady na hospodársku činnosť / 
Other costs of economic activities

� 9�1

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku / 
Balance Price of Fixed Assets

178

Predaný material / Material Sold 0

Dary / Gifts 1 036

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.  / 
Contractual Fine, Late Payment Charges and Interests

0

Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. / 
Other Fine, Late Payment Charges and Interests

4

Odpis pohľadávky / Depreciation of a Receivable 108

Ostatné náklady na hospodársku činnosť / 
Other costs of economic activities 

2 595

 Manká a škody / Deficit and damage 0
 

Finančné náklady / Financial costs 116 58�

Predané cenné papiere a podiely / Sold Bonds and Shares 0

Úroky / Interests 83 951

Kurzové straty / Exchange Rate Losses 546

z toho kurzové straty k 31.12.2004 / 
of which Exchange Rate Losses as of 31st December 2004

218

z toho kurzové straty na cash  k 31.12.2004 / 
of which Exchange Rate Losses for cash as 
of 31st December 2004

1

Náklady na precenenie cenných papierov / 
Revalution of Bonds and Derivates Costs

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok / 
Short -Term Financial Assets Costs 

0

Náklady na derivátové operácie / 
Derivative Operations Costs

0

Ostatné finančné náklady / Other Financial Costs 32 086

Manká a škody na finančnom majetku / 
Deficit of and Damage to Financial Assets

0

c)  opis a suma významných položiek finančných nákladov:

d)   mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účtovného obdobia, 
minulých období - suma a opis: k 31.12.2004 nebol evidovaný

b) change of state of incompany supplies:
       not in evidence to 31/12/2004
c) copy and sum of significant items of cost revenues:
       not in evidence to 31/12/2004
d) copy and sum of other items of business revenues:

e) copy and sum of significant items of financial revenues:

f)  exceptional revenues related to current accounting period, previous 
periods – their sum and copy: not in evidence to 31/12/2004

I.Information on costs

a) copy and sum of significant items of costs for services supplied:

b) copy and sum of other items of business revenues:

c) copy and sum of other items of finacial costs:

d)  exceptional revenues related to current accounting period, previous 
periods – their sum and copy: not in evidence to 31/12/2004
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umorenia daňovej straty / Amortization of Tax Loss 952

nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov / not used Tax Deductions and other Entitlements 0

dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 
pohľadávka neúčtovala /  temporary Differences of previous Accounting periods to which there was not accounted a Deferred Tax 
Liability in the previous accounting periods

0

Splatná daň z príjmov / Mature Income Tax 0

Odložená daň z príjmov / Deferred Income Tax -423

Daň z príjmov spolu / Income tax - total -423

Daň pripadajúca na výsledok hospodárenia pred zdanením / 
Tax levied in respect of  the Net Income/Loss prior taxation

-989

Rozdiel / Difference 566

Daň pripadajúca na trvalé rozdiely medzi VH a základom dane / 
Tax levied upon permanent differences between VH and tax base

474

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky / 
Income and benefits of authorised representatives, supervisory 
bodies and other bodies of an accounting unit     
  
Príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky / 
Income and benefits of authorised representatives 
of an accounting unit

štatutárne orgány /
Authorised 

representatives
 

Dozorné orgány /
 Supervisory bodies

Bývalí členovia/ 
Former members

Odmeny členom orgánov / Remuneration of Members of the Bodies 213 0 0

Iné peňažné príjmy / Other monetary Income 0 0 0

Nepeňažné príjmy / Non-monetary Income 0 0 0

Suma peňažných preddavkov / Sum of monetary Advances 0 0 0

Hodnota nepeňažných preddavkov / Value of non-monetary Advances 0 0 0

Suma úverov / Sum of loans 0 0 0

záruky za záväzky členov orgánov  / 
Securities for liabilities of the Members of Bodies

0 0 0

I. Informácie o nákladochj. Informácie o daniach z príjmov 

a)   suma odložených daní z príjmov vyplývajúca zo zmeny sadzby 
dane z príjmov: k 31.12.2004 nebol evidovaný

b)   suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom 
účtovnom období, týkajúcej sa:

c)   suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach:

 k 31.12.2004 nebol evidovaný    

d)   odložená daňová pohľadávka nebola zaúčtovaná k týmto sumám:
k 31.12.2004 nebol evidovaný    
 

e)   odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov 
a výnosov: k 31.12.2004 nebol evidovaný   
  

f)   vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej 
dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením:

g)   zmena sadzby dane z príjmov: aktuálna sadzba dane 19% 
   oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zmene sadzby dane 

z príjmov 
 
K . Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

významné položky prenajatého majetku: 
k 31.12.2004 neboli evidované
 

významné položky majetku prijatého do úschovy: 
k 31.12.2004 neboli evidované 
 

významné položky pohľadávok: 
k 31.12.2004 neboli evidované
 

významné položky záväzkov: 
k 31.12.2004 neboli evidované 

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
a)  opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných 

v súvahe k 31.12.2004 neboli evidované 

b)   opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej jednotky 
nevykázaných v súvahe: k 31.12.2004 neboli evidované

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb / Information on economic relations of an 
accounting unit and involved persons       

Spiaznené osoby / Involved persons Druh transakcie / 
Kind of transactions

Veľkosť transakcie / 
Value of transaction

materské podniky / parent companies 8 39 669

dcérske podniky / subsidiaries 0 0

sesterské podniky / sister companies 0 0

spoločné podniky / common companies 0 0

pridružené podniky / associate companies 0 0

akcionári, spoločníci / shareholders, members 0 0

s podstatným vplyvom / with substantial influence 0 0

kľúčový management / key management 0 0

podniky ovládané akcionármi / companies controlled by the shareholders 8 10 000

podniky ovládané managementom / companies controlled by the Management 0 0

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

L. Information on income tax

a)  sum of diferred income tax based on the change of income tax 
rate: not in evidence to 31/12/2004

b)  sum of diferred tax lien accounted in current accounting period, 
relating:

c)  sum of established from the reason of not accounting part of 
diferred tax lien in a current accounting period which was 
accounted in previous accounting periods:

       not in evidence to 31/12/2004

d) diferred tax lien was not accounted to these sums:
       not in evidence to 31/12/2004

e)  diferred income tax related to items accounted directly to 
freehold accounts without accounting on costs and revenues 
accounts: not in evidence to 31/12/2004

f)  relation of mature income tax and deferred income tax and 
between net income prior taxation:

g) change of rate of income tax: current tax 19% 
 no change of income tax compared to previous period 

K. Information on datas of balance sheet accounts

Significant items of leased assets:
not in evidence to 31/12/2004

Significant items of preserved assets: 
not in evidence to 31/12/2004

Significant items of assets:
not in evidence to 31/12/2004

Significant items of liabilities:
not in evidence to 31/12/2004

L. Information on other assets and liabilities
a)  copy and value of future possible liabilities not shown in a 

balance sheet: not in evidence to 31/12/2004 

b)  copy and value of future discretions and duties of accuonting 
entity not shown in a balance sheet: not in evidence to 
31/12/2004

a)  record of businesses realized between the accounting entity 
and related persons:
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Položka / Entry
  

Stav / State Zmena stavu / 
Change of state

 Popis (dôvody 
zmien) / 

Specification 
(reasoning of 

changes)01.01.�004   �1.1�.�004

Základné imanie zapísané do obchodného registra / 
Basic Capital registered in the Commercial Register

200 200 0  

Základné imanie nezapísané do obchodného registra / 
Basic Capital not registered in the Commercial Register

0 0 0  

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely / 
Treasure Stock and Own Business Share

0 0 0  

Emisné ážio / Premium on Issue 0 0 0  

Rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený 
z kapitálových vkladov / Fund (Undistributable Fund) 
created from capital Contributions

0 0 0  

Ostatné kapitálové fondy / Other capital Funds 0 0 0  

Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia / 
Assessment differences not included in the Net Income/Loss

0 0 0  

Fondy tvorené zo zisku / Funds created from the Profit 20 20 0  

Nerozdelený zisk minulých rokov / 
Undistributed Profit of Past Years

0 0 0  

Neuhradená strata minulých rokov / 
Outstanding Loss of Past Years

-44 407 -39 791 4 616  

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní / 
Net Income/Loss under approval 

4 616 x   

Účtovný zisk alebo účtovná strata / 
Accounting Profit or accounting Loss

x -4 783 -4 783 strata za rok 2004  

Vyplatené dividendy / Paid Dividends x x   

Ďalšie zmeny vlastného imania / Other changes of Equity Capital x x   

Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa / 
Equity Capital of a natural Person

0 0 0  

Vlastné imanie spolu / Equity Capital  total -39 571 -44 354 -4 783
  

Druhy transakcií: 1 - kúpa a predaj zásob, 2 - kúpa a predaj iného 
majetku, 3 - služby, 4 - obchodné zastúpene, 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 obchodoch, ktoré sa 
v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 
uvádzajú samostatne:

 k 31.12.2004 neboli evidované 
c)   zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou 

a ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi 
v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili: 

 k 31.12.2004 neboli evidované
 
O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia 
účtovnej závierky 
 

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:

 k 31.12.2004 neboli evidované

b)   dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 
o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku 
ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia:

 k 31.12.2004 neboli evidované

c)   zmene spoločníkov účtovnej jednotky:
 k 31.12.2004 neboli evidované

d)   prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:
 k 31.12.2004 neboli evidované

e)   zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku:
 k 31.12.2004 neboli evidované
 

f)   začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad 
odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne:

 k 31.12.2004 neboli evidované 

g)   vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov:
 k 31.12.2004 neboli evidované 

h)   zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej 
jednotky:

 k 31.12.2004 neboli evidované 

i)   mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie 
účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome:

 k 31.12.2004 neboli evidované

j)   získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných 
pre činnosť účtovnej jednotky:

 k 31.12.2004 neboli evidované

k)   iné:
 k 31.12.2004 neboli evidované 

P. Prehľad zmien vlastného imania za rok �004 / P. List of changes of equity capital for �004Transaction types: 1 – purchase and sale of reserves, 2 – purchase 
and sale of other property, 3 – services, 4 – dealership, commissional 
contracts, 5 – leasing contracts, 6 – licence contracts, 7 – transfer 
of know-how in the field of research and development, 8 – financial 
contracts, 9 – guarantees, 10 – managers contracts, 11 – others

b)  businesses in accordance with a) which are of the same type 
except of the information of these periods introduced with 
reguirements of §3 paragraph 1:

       not in evidence to 31/12/2004

c)  list of businesses of accounting entity agreed with a controlled 
and controlling person regardless realized or unrealized 
businesses in a current accounting period:

       not in evidence to 31/12/2004 

O. Information on facts after date of cessation of accounts 
until the date of cessation of accounts 

Information mainly about:

a)  decrease or increase of market value of finacial property after 
date of cessation of accounts until the date of cessation of 
accounts with stated reasons of these changes:

       not in evidence to 31/12/2004

b)  reasons for a change of amount of reserves or adjustment 
about which the accounting entity learned between the date of 
cessation of accounts and date of its cessation:

       not in evidence to 31/12/2004

c)  change of copartners of accounting entity:
       not in evidence to 31/12/2004

d) acceptance of resolution about accounting entity or its part:
       not in evidence to 31/12/2004

e) changes of significant items of financial fixed assets:
       not in evidence to 31/12/2004

f)  start or finalization of activity of part of the accounting entity, 
e.g. branch office, business premises: 

       not in evidence to 31/12/2004

g) issued funds and other equities:
       not in evidence to 31/12/2004

h)  consolidation, division and change of rule of law of accounting 
entity:

       not in evidence to 31/12/2004

i)  exceptional events if they influence economy of accounting 
entity, e.g. natural disaster:

        not in evidence to 31/12/2004

j)  acquirement or withdrawal of licences  or other significant 
licences for an accounting entity:

       not in evidence to 31/12/2004

k) other:
       not in evidence to 31/12/2004
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Poznámky:
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