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2 O spoločnosti D.ICZ Slovakia a. s. 

Spoločnosť D.ICZ Slovakia a. s. bola založená 4. júla 2008 a do obchodného registra 
bola zapísaná 9. júla 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, 
oddiel Sa, vložka 4524/B).  
Spoločnosť je vlastníkom potvrdenia NBÚ SR pre oboznamovanie sa s utajovanou 
skutočnosťou do stupňa Dôverné. 

 

2.1 Produktové portfólio 
Spoločnosť nemá vlastné produktové portfólio 

2.2 Projekty 
Spoločnosť v roku 2017 spustila realizáciu zmluvy o dielo s predmetom „Dodanie informačného systému 
osobných záznamov o cestujúcich“, avšak ďalšie obchodné aktivity doposiaľ neviedli k podpisu zmluvy pre 
realizáciu ďalšieho projektu. 

2.3 Skutočnosti, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia 

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by významným spôsobom mali vplyv na 
účtovnú závierku a hospodársky výsledok spoločnosti v roku 2017. 

2.4 Vývoj spoločnosti v roku 2017 
V roku 2018 bude prebiehať realizácia zmluvy o dielo podpísaná s Ministerstvom vnútra SR a budú vyvíjané 
ďalšie obchodné aktivity pre získanie nových zákaziek, ktoré by spoločnosti pomohli sa rozširovať a byť 
plnohodnotným členom skupiny ICZ. Spoločnosť D.ICZ Slovakia a.s. bude aj v roku 2018 pokračovať 
v poskytovaní podporných služieb pre všetky spoločnosti skupiny ICZ na Slovensku.         

2.5 Aktivity v oblasti výskumu a vývoja 
Spoločnosť nemá aktivity v oblasti výskumu a vývoja. 

2.6 Aktivity v oblasti životného prostredia  
Spoločnosť dodržala v roku 2017 všetky zákony, predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia.  

2.7 Aktivity v oblasti pracovno-právnych vzťahov 
V oblasti zamestnanosti došlo v priebehu roka 2017 k zníženiu priemerného prepočítaného počtu 
zamestnancov na 17 oproti 22 v roku 2016. Spoločnosť dodržala v roku 2017 všetky zákony, predpisy a 
normy týkajúce pracovno-právnych vzťahov.  



2.8 Zahraničné zastúpenie 
Spoločnosť nemá v zahraničí organizačnú zložku a ani obchodné zastúpenie. 

2.9 Hospodárenie v roku 2017 
Spoločnosť D.ICZ Slovakia a.s. v roku 2017 hospodárila so stratou 153 786,- € po zdanení. Dividendy v roku 
2017 neboli vyplácané. 

 

2.10 Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 
Výsledok hospodárenia za rok 2017, strata vo výške 153 786,- € bude vysporiadaný rozhodnutím valného 
zhromaždenia. 

 

 



3 Identifikačné údaje 

Obchodné meno D.ICZ Slovakia a. s. 

Sídlo spoločnosti Soblahovská 2050                       
Trenčín 911 01 

Telefón +421 326 563 711 

IČO 36 859 320 

DIČ 2022657560 

Zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka 
číslo:  4524/B 

Osoby oprávnené 
jednať v mene 
spoločnosti 

Ing. Bohuslav Cempírek – predseda predstavenstva 
(Konať a podpisovať za spoločnosť je oprávnený 
predseda predstavenstva samostatne.) 

3.1 Predmet podnikania 
• prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných 

služieb spojených s prenájmom 
• počítačové služby 
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 
• poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla 
• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
• správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
• prenájom hnuteľných vecí 
• administratívne služby 
• vedenie účtovníctva 
• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
• čistiace a upratovacie služby 
• obsluha tepelných zariadení v rozsahu voľných živností 
• poskytovanie služieb informátora 

3.2 Štatutárny orgán 
Predstavenstvo 

Ing. Bohuslav Cempírek    predseda 

 

Dozorná rada  

Ing. Michaela Kovářová     predseda 

Ing. Ľuboš Lukáč     člen  

Mgr. Rastislav Blaško     člen  



3.3 Informácie o spoločníkoch 
 

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2017 je takáto: 

 

Spoločník, akcionár: 
Výška podielu na 
základnom imaní 

Podiel na 
hlasovacích právach  

Iný podiel na 
ostatných položkách 

na VI ako na ZI 
 absolútne v % v %  v % 

ICZ a.s. 25 000 100 100  - 

Spolu 25 000 100 100  - 

 

Základný kapitál: 

25 000 EUR 

 

Akcie: 

Počet akcií: 25 kmeňové, listinné  

Menovitá hodnota jednej akcie: 1 000 EUR  

 

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla žiadne obchodné podiely a akcie. 



4 Správa o vzťahoch 

4.1 Ovládajúce osoby 
 

1. ICZ a.s. (ďalej ako „ovládajúca osoba“) so sídlom Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10 ovláda 
v zmysle zákona spoločnosť D.ICZ Slovakia a.s., výška podielu ovládajúcej osoby na základnom imaní 
spoločnosti je 100%. 

2. ICZ N.V. so sídlom Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, 1077XX  Amsterdam, 
Holandské kráľovstvo ovláda v zmysle zákona spoločnosť ICZ a.s., výška podielu ICZ N.V. na základnom imaní 
spoločnosti ICZ a.s. je 100%. 

3. Spoločnosti D.ICZ Slovakia a.s. nie je známa iná osoba ovládaná spoločnosťou ICZ N.V. (prepojená 
osoba). 

 

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami 
(významné transakcie sa uskutočnili len s materskou spoločnosťou): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky vzťahy a plnenia spoločnosti voči spriazneným osobám boli iba na báze bežného obchodného styku a 
boli poskytované za ceny obvyklé. Spoločnosti nevznikla žiadna výhoda či nevýhoda alebo ujma. 

 

4.2 Ovládané osoby 
1. ALES a.s. (ďalej ako „ovládaná osoba“) so sídlom so sídlom Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín je 

ovládaná v zmysle zákona spoločnosťou D.ICZ Slovakia a.s., výška podielu spoločnosti na základnom 
imaní ovládanej spoločnosti je 100%. 

 

 

 

 

a) transakcie so spriaznenými subjektmi: 
2016 
EUR 

 
2017 
EUR 

a1) nákladové úroky ALES a.s., SR  0  0 

a2) nákup služieb ALES a.s., SR  22 750  22 750 

a3) nákup služieb ICZ Slovakia a. s. 1 163  917 

a4) nákladové úroky ICZ a.s., ČR     16 377  17 283 

a5) nákup služieb ICZ a.s., ČR 20 302  31 963 

a5) predaj služieb ALES a.s., SR 139 766  123 522 

a6) výnosové úroky ICZ Slovakia a.s., SR 0  0 

a7) výnosové úroky ALES a. s. 46  0 

a8) predaj služieb ICZ Slovakia a.s., SR 192 491  184 591 

a9) iné výnosy ICZ NV, NL 1 080  1 080 

a10) nákup služieb ICZ NV, NL 185  55 



5 Účtovná závierka k 31.12. 2017 

 



KPMG Slovensko spol. s r. o. 
Dvorakovo nabrezie 1 o 
P.0.Box7 
820 04 Bratislava 24 
Slovakia 

Sprava nezavisleho auditora 

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11 
Fax +421 (0)2 59 98 42 22 
Internet www.kpmg.sk 

Akcionarovi, dozomej rade a predstavenstvu spolocnosti D.ICZ Slovakia a.s. 

Sprava z auditu uctovnej zavierky 

Nazor 

Uskutocnili sme audit uctovnej zavierky spolocnosti D.ICZ Slovakia, a. s. 
(,,Spolocnost"'), ktora obsahuje suvahu k 31. decembru 2017, vykaz ziskov a strat za 
rok konciaci sa k uvedenemu datumu, a poznamky, ktore obsahuju suhrn vyznamnych 
uctovnych zasad a uctovnych met6d. 

Podl'a nasho nazoru, prilozena uctovna zavierka poskytuje pravdivy a vemy obraz 
financnej situacie Spolocnosti k 31. decembru 2017 a vysledku jej hospodarenia za 
rok konciaci sa k uvedenemu datumu podl'a zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve 
v zneni neskorsich predpisov (,,zakon o uctovnictve"). 

Zak/ad pre nazor 

Audit sme vykonali podl'a medzinarodnych auditorskych standardov (International 
Standards on Auditing, ISA). Nasa zodpovednost' podl'a tychto standardov je uvedena 
v odseku Zodpovednost' auditora za audit uctovnej zavierky. Od Spolocnosti sme 
nezavisli podl'a ustanoveni zakona c. 423/2015 Z. z. o statutarnom audite a o zmene 
a doplneni zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov 
(,,zakon o statutarnom audite") tykajucich sa etiky, vratane Etickeho k6dexu auditora, 
relevantnych pre nas audit uctovnej zavierky a splnili sme aj ostatne poziadavky tychto 
ustanoveni tykajucich sa etiky. Sme presvedceni, ze auditorske dokazy, ktore sme 
ziskali, poskytuju dostatocny a vhodny zaklad pre nas nazor. 

Zodpovednosf statutameho organu za uctovnu zavierku 

Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky tak, aby 
poskytovala pravdivy a verny obraz podl'a zakona o uctovnictve a za tie interne 
kontroly, ktore povazuje za potrebne na zostavenie uctovnej zavierky, ktora 
neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovani uctovnej zavierky je statutarny organ zodpovedny za zhodnotenie 
schopnosti Spolocnosti nepretrzite pokracovat' vo svojej cinnosti, za opisanie 
skutocnosti tykajucich sa nepretrziteho pokracovania v cinnosti, ak je to potrebne, a 
za pouzitie predpokladu nepretrziteho pokracovania v cinnosti v uctovnictve, ibaze by 
mal v umysle Spolocnost' zlikvidovat' alebo ukoncit' jej cinnost', alebo by nemal inu 
realisticku moznost' nez tak urobit'. 

KPMG Slovensko spol. s r.o., a S!ovak limited liability company 
and a member firm of the K?MG net\'vork: of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. 

Obchodny register OkresnE!ho slldu 
Bratislava I. oddiel Sro, vloika C. 4864/8 
Commercial register of District court 
Bratislava I, section Sro, file No. 4864/B 

!CO/Registration number: 31 348 238 
Evidencne Cislo licencie audltora: 96 
Licence number of statutory auditor: 96 



Zodpovednosr auditora za audit uctovnej zavierky 

Nasou zodpovednost'ou je ziskat' primerane uistenie, ci uctovna zavierka ako celok 
neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby, a vydat' 
spravu auditora, vratane nazoru. Primerane uistenie je uistenie vysokeho stupna, ale 
nie je zarukou toho, ze audit vykonany podra medzinarodnych auditorskych 
standardov vzdy odhali vyznamne nespravnosti, ak take existuju. Nespravnosti mozu 
vzniknut' v dosledku podvodu alebo chyby a za vyznamne sa povazuju vtedy, ak by sa 
dalo odovodnene ocakavat', ze jednotlivo alebo v suhrne by mohli ovplyvnit' 
ekonomicke rozhodnutia pouzivatel'ov, uskutocnene na zaklade tejto uctovnej 
zavierky. 

V ramci auditu uskutocneneho podl'a medzinarodnych auditorskych standardov, 
pocas celeho auditu uplatnujeme odborny usudok a zachovavame profesionalny 
skepticizmus. Okrem toho: 

• ldentifikujeme a posudzujeme rizika vyznamnej nespravnosti uctovnej zavierky, ci 
uz v dosledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutocnujeme auditorske 
postupy reagujuce na tieto rizika a ziskavame auditorske dokazy, ktore su 
dostatocne a vhodne na poskytnutie zakladu pre nas nazor. Riziko neodhalenia 
vyznamnej nespravnosti v dosledku podvodu je vyssie aka tote riziko v dosledku 
chyby, pretoze podvod moze zahfnat' tajnu dohodu, falsovanie, umyselne 
vynechanie, nepravdive vyhlasenie alebo obidenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli 
navrhnut' auditorske postupy vhodne za danych okolnosti, ale nie za ucelom 
vyjadrenia nazoru na efektivnost' internych kontrol Spolocnosti. 

• Hodnotime vhodnost' pouzitych uctovnych zasad a uctovnych met6d a 
primeranost' uctovnych odhadov a uvedenie s nimi suvisiacich informacii, 
uskutocnene statutarnym organom. 

• Robime zaver o tom, ci statutarny organ vhodne v uctovnictve pouziva predpoklad 
nepretrziteho pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych 
dokazov zaver o tom, ci existuje vyznamna neistota v suvislosti s udalost'ami alebo 
okolnost'ami, ktore by mohli vyznamne spochybnit' schopnost' Spolocnosti 
nepretrzite pokracovat' v cinnosti. Ak dospejeme k zaveru, ze vyznamna neistota 
existuje, sme povinni upozornit' v nasej sprave auditora na suvisiace informacie 
uvedene v uctovnej zavierke alebo, ak su tieto informacie nedostatocne, 
modifikovat' nas nazor. Nase zavery vychadzaju z auditorskych dokazov 
ziskanych do datumu vydania nasej spravy auditora. Buduce udalosti alebo 
okolnosti vsak mozu sposobit', ze Spolocnost' prestane pokracovat' v nepretrzitej 
cinnosti. 

• Hodnotime celkovu prezentaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky vratane 
informacii v nej uvedenych, ako aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene 
transakcie a udalosti sposobom, ktory ja sovedie k ich vernemu zobrazeniu. 



Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov 

Sprava k informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave 

Statutarny organ je zodpovedny za informacie uvedene vo vyrocnej sprave, zostavenej 
podl'a poziadaviek zakona o uctovnictve. Nas vyssie uvedeny nazor na uctovnu 
zavierku sa nevzt'ahuje na ine informacie vo vyrocnej sprave. 

V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa 
s informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave a posudenie, ci tieto ine informacie nie 
su vo vyznamnom nesulade s auditovanou uctovnou zavierkou alebo nasimi 
poznatkami, ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, alebo sa inak zdaju byt' 
vyznamne nespravne. 

Vyrocnu spravu sme ku dnu vydania spravy auditora z auditu uctovnej zavierky nemali 
k dispozicii. 

Ked' ziskame vyrocnu spravu, posudime, ci vyrocna sprava Spolocnosti obsahuje 
informacie, ktorych uvedenie vyzaduje zakon o uctovnictve, a na zaklade prac 
vykonanych pocas auditu uctovnej zavierky vyjadrime nazor, ci: 

• informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2017 su 
v sulade s uctovnou zavierkou za dany rok, 

• vyrocna sprava obsahuje informacie podl'a zakona o uctovnictve. 

Okrem toho uvedieme, ci sme zistili vyznamne nespravnosti vo vyrocnej sprave na 
zaklade nasich poznatkov o Spolocnosti a situacii v nej, ktore sme ziskali pocas auditu 
uctovnej zavierky. 

29. marca 2018 
Bratislava, Slovenska republika 

Auditorska spolocnost': 
KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Licencia SKAU c. 96 

~-..omora~~ 

: \ 
;;j SK/ILJ ~ 
• Cllcencie 96 • 

~~ l(p?,{0 ._'?J" 
ellsko s ~.'!I 

Zodpovedny auditor: 
Mgr. Martin Borsky 
Licencia SKAU c. 949 
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Dar'iove identifikacne cislo 

2 0 2 2 6 5 7 5 6 0 
ICO 

36859320 
SK NACE 

68.20.0 
Prilozene sucasti uctovnej zavierky 

Uctovna zavierka 

X riadna 

mimoriadna 

priebezna 

Uctovna jednotka 

X mala 

vel'ka 

(vyznaci sa x) 

Mesiac Rok 

od01 2017 
Za obdobie 

do 1 2 2 0 1 7 

Bezprostredne od O 1 2 0 1 6 
predchadzajuce 
obdobie do 1 2 2 0 1 6 

X Suvaha (Uc POD 1-01) X Vykaz ziskov a strat (Uc POD 2-01) X Poznamky (Uc POD 3-01)
(v celych eurach) (v celych eurach) 

Obchodne meno (nazov) uctovnej jednotky 

D .  I CZ Slovak 1a a 

Sidlo uctovnej jednotky 

Ulica 

SOBLAHOVSKA

s 

PSC Obec 

9 1 1 0 1 TRENCIN 
Oznacenie obchodneho registra a cfslo zapisu obchodnej spolocnosti 

(v celych eurach alebo eurocentoch) 

Cislo 

2 0 5 0

OKRESNY 

ODD SA , 

SUD TRENCIN

VLOZKA CISLO      10561/ R
Telef6nne cislo 

0 3 2 6 5 6 3 7 1 1 

E-mailova adresa

INFO@DICZ . SK
Zostavena di'ia: Schvalena di'ia: 

15.02.2018 

Zaznamy danoveho uradu 

L 
Miesto pre evidencne cislo 

MF SR c. 18009/2014 

Faxove cfslo 

0 3 2 6 5 6 3 7 5 4 

. 2 0 

Podpisovy zaznam statutarneho organu uctovnej jednotky
alebo clena statutarneho organu uctovnej jednotky alebo 
podpisovy zaznam fyzickej osoby, ktora je uctovnou jednotkou: 

�< 

Odtlacok prezentacnej peciatky danoveho uradu 
_J v y t I a c e n e z a p I I k a c i e e o A N E Strana 1 
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

01 3 031 856 1 800 356 1 231 500 1 391 693

A. 02 2 910 302 1 800 356 1 109 946 1 188 336

A.I. 03 5 969 4 477 1 492 2 984

A.I.1. 04 0

2. 05 0

3. 06 5 969 4 477 1 492 2 984

4. 07 0

5. 08 0

6. 09 0

7. 10 0

A.II. 11 2 350 1 028 1 322 1 909

A.II.1. 12 0

2. 13 0

3. 14 2 350 1 028 1 322 1 909

4. 15 0

5. 16 0

6. 17 0

7. 18 0

8. 19 0

9. 20 0

A.III. 21 2 901 983 1 794 851 1 107 132 1 183 443

A.III.1. 22 2 901 983 1 794 851 1 107 132 1 183 443

2. 23 0

3. 24 0

4. 25 0

5. 26 0

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

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

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

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

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

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

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

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

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

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

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

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

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

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

Stavby (021) - /081, 092A/

Pozemky (031) - /092A/

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

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

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

Goodwill (015) - /075, 091A/

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

Softvér (013)-/073, 091A/

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

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

Bežné účtovné obdobie

1

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

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

STRANA AKTÍV

b
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

6. 27 0

7. 28 0

8. 29 0

9. 30 0

10. 31 0

11. 32 0

B. 33 118 484 0 118 484 199 578

B.I. 34 12 0 12 45

B.I.1. 35 12 12 45

2. 36 0

3. 37 0

4. 38 0

5. 39 0

6. 40 0

B.II. 41 38 723 0 38 723 10 844

B.II.1. 42 12 933 0 12 933 2 914

1.a. 43 0

1.b. 44 12 933 12 933 2 914

1.c. 45 0

2. 46 0

3. 47 0

4. 48 0

5. 49 0

6. 50 0Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

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

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

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

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

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

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

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

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

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

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

Zvieratá (124) - /195/

Výrobky (123) - /194/

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

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

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

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

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

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

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

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

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

7. 51 0

8 52 25 790 25 790 7 930

B.III. 53 79 099 0 79 099 188 276

B.III.1. 54 120 0 120 9 278

1.a. 55 120 120 9 184

1.b. 56 0

1.c. 57 0 94

2. 58 10 095 10 095

3. 59 68 828 68 828 46

4. 60 0

5. 61 0

6. 62 0

7. 63 0 178 855

8. 64 0

9. 65 56 56 97

B.IV. 66 0 0 0 0

B.IV.1. 67 0

2. 68 0

3. 69 0

4. 70 0

B.V. 71 650 0 650 413

B.V.1. 72 650 650 413

2. 73 0

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

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

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

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

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

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

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

Peniaze (211, 213, 21X)

Finančné účty r. 72 + r. 73

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

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého 
finančného majetku v prepojených účtovných 
jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

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

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

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

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

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

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

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

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

Odložená daňová pohľadávka (481A)
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

C. 74 3 070 0 3 070 3 779

C.1. 75 0

2. 76 3 070 3 070 3 779

3. 77 0

4. 78 0Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku

a c 4 5

79 1 231 500 1 391 693

A. 80 -35 413 118 373

A.I. 81 25 000 25 000

A.I.1. 82 25 000 25 000

2. 83

3. 84

A.II. 85

A.III. 86

A.IV. 87 5 000 5 000

A.IV.1. 88 5 000 5 000

2. 89

A.V. 90 0 0

A.V.1. 91

2. 92

A.VI. 93 0 0

A.VI.1. 94

2. 95

3. 96

A.VII. 97 88 373 -292 976

A.VII.1. 98 88 373

2. 99 -292 976

A.VIII. 100 -153 786 381 349

B. 101 1 265 421 1 270 336

B.I. 102 967 690

B.I.1. 103 0 0

1.a. 104

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

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

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

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

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

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

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

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

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

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

Ostatné fondy (427, 42X)

Štatutárne fondy (423, 42X)

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

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

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

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

Ostatné kapitálové fondy (413)

Emisné ážio (412)

Zmena základného imania +/- 419

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

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

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

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

b

STRANA PASÍV

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku

a c 4 5

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

b

STRANA PASÍV

1.b. 105

1.c. 106

2. 107

3. 108

4. 109

5. 110

6. 111

7. 112

8. 113

9. 114 967 690

10. 115

11. 116

12. 117

B.II. 118 0 0

B.II.1. 119

2. 120

B.III. 121

B.IV. 122 1 254 809 1 235 605

B.IV.1. 123 84 252 7 706

1.a. 124 78 380 -2 015

1.b. 125

1.c. 126 5 872 9 721

2. 127

3. 128 1 098 012 1 202 289Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

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

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 475A, 476A)

Odložený daňový záväzok (481A)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

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

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

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

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

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

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

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

Zákonné rezervy  (451A)

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

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

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)



8

DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku

a c 4 5

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

b

STRANA PASÍV

4. 129

5. 130

6. 131 15 843 11 533

7. 132 440 7 014

8. 133 56 246 7 048

9. 134

10. 135 16 15

B.V. 136 9 645 34 041

B.V.1. 137 1 781 982

2. 138 7 864 33 059

B.VI. 139

B.VII. 140 0 0

C. 141 1 492 2 984

C.1. 142

2. 143

3. 144 2 984

4. 145 1 492

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

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

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

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

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

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

Zákonné rezervy (323A, 451A)

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

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

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

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 
36XA, 471A, 47XA)
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

* 01 377 343

** 02 380 086

I. 03

II. 04

III. 05 377 343

IV. 06

V. 07

VI. 08

VII. 09 2 743

** 10 374 228

A. 11

B. 12 7 395

C. 13

D. 14 105 076

E. 15 256 763

E.1. 16 177 972

2. 17 12 000

3. 18 58 522

4. 19 8 269

F. 20 193

G. 21 1 933

G.1. 22 1 933

2. 23

H. 24

I. 25

Tržby z predaja služieb (602, 606)

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

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

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

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

Mzdové náklady (521, 522)

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

Sociálne náklady (527, 528)

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku (551)

Skutočnosť

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

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

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 
(504, 507)

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

Služby (účtová skupina 51)

b

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

Aktivácia (účtová skupina 62)

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

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

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

Text

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

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

318 209

2 080

125

9 334

62 442

12 000

194 291

278 067

105 526

9 792

318 209

320 906

397 250

2 671

26

 bežné účtovné obdobie

1

2 080
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DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

Skutočnosť

b

Text
 bežné účtovné obdobie

1

J. 26 2 868

*** 27 5 858

* 28 264 872

** 29 387

VIII. 30

IX. 31 0

IX.1. 32

2. 33

3. 34

X. 35 0

X.1. 36

2. 37

3. 38

XI. 39 46

XI.1. 40 46

2. 41

XII. 42 341

XIII. 43

XIV. 44

** 45 -376 929

K. 46

L. 47

M. 48 -394 358

N. 49 16 377

N.1. 50 16 377

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 
(666A)

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

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

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

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

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

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

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

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

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

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 
(562A)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

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

Ostatné výnosové úroky (662A)

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 
(662A)

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

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

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

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

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

Predané cenné papiere a podiely (561)

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

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

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

Kurzové zisky (663)

1 660

0

6

202 891

0

0

-76 344

76 312

94 349

17 283

17 283

6



11

DIČ: 2022657560 IČO: 36859320 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

Skutočnosť

b

Text
 bežné účtovné obdobie

1

2. 51

O. 52 331

P. 53

Q. 54 721

*** 55 377 316

**** 56 383 174

R. 57 1 825

R.1. 58 960

2. 59 865

S. 60

**** 61 381 349

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

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

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

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

Daň z príjmov  splatná (591, 595)

Kurzové straty (563)

Ostatné nákladové úroky (562A)

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

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

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

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

-153 786

-17 861

16

960

-16 901

-170 687

-94 343

738
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D.ICZ Slovakia a. s. 

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 

 
D.ICZ Slovakia a. s. 

Soblahovská 1050 

911 01 Trenčín 

 

Spoločnosť D.ICZ Slovakia a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 4. júla 2008 a do obchodného registra bola 

zapísaná 9. júla 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 4524/B). 

 

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 

 počítačové služby 

 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

 správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 

 administratívne služby 

 vedenie účtovníctva 

 čistiace a upratovacie služby 

 obsluha tepelných zariadení v rozsahu voľných živností 

 

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným 

zhromaždením Spoločnosti 31. mája 2017.  

 

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 

NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 

31. decembra 2017. 

 

 Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach 

a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže 

poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, 

mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.  

 

4. Informácie o skupine  

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti  ICZ a.s., Nusle, Na hřebenech II 1718/10, CZ – 

147 00 Praha 4 a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky ICZ N.V. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje  

iba spoločnosť ICZ N.V., Teleportboulevard 110 Unit a 1.18, N – 1043EJ Amsterdam. Adresa miestneho príslušného 

registrovaného súdu - Chamber of Commerce je Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam, The Netherlands. 

 

Ďalej je konsolidovaná účtovná závierka zostavená spoločnosťou ICZ N.V. uložená v Zbierke listín spoločnosti ICZ a.s., 

vedeného obchodným registrom  Mestského súdu  v Prahe 2, Slezská 2000/9,  oddiel B, vložka 4840. 

 

5. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2017 bol 17 (v účtovnom období 2016 bol 

22). 

  
6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky 

k 31. decembru 2016 resp. výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 28. marca 2017 resp. 26. októbra 2017.  

 

7. Schválenie audítora 

Valné zhromaždenie 31. mája 2017 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej 

závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.  
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D.ICZ Slovakia a. s. 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Predstavenstvo Ing. Bohuslav Cempírek – predseda predstavenstva 

    

Dozorná rada  Ing. Michaela Kovářová 

   Ing. Luboš Lukáč  

   Mgr. Rastislav Blaško  

    

    

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo 

iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú             

(v roku 2016: žiadne). 

 

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2017 je takáto: 

 

Hlasovacie práva

EUR % %

ICZ a. s. 25 000 100 100

Spolu 25 000 100 100

Podiel na základnom imaní

 

 
D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH  

 

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going 

concern). 

 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.  

 

2. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe 

 

Spoločnosť si v roku 2017 prenajímala priestory v Bratislave od spoločnosti Regus Business Centre Bratislava, s. r. o., 

priestory v Trenčíne od ALES a. s. a 1 automobil od spoločnosti AUTO-KERN spol. s r. o. 

 

3. Použitie odhadov a úsudkov 

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré 

ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a 

nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, 

považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt 

majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov. 

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané 

retrospektívne, ale sú vykázané  v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo 

v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.  

 

Úsudky 

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali 

významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke. 

 

Neistoty v odhadoch a predpokladoch 

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že 

by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období. 

 



 

 
Účtovná závierka  

pre malé účtovné jednotky k 31.decembru 2017 

 

 
Poznámky Úč PODV 3 - 01                                                                                  IČO   3 6 8 5 9 3 2 0 

 

 
                                                                                DIČ 2 0 2 2 6 5 7 5 6 0 

 

 

14 

 

 

D.ICZ Slovakia a. s. 

4. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 

s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.  

 

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 

majetku do používania.  

 

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 

náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 

  

Náklady na výskum sa neaktivujú a účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Dlhodobý nehmotný 

majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje, ak je možné preukázať: 

 

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať, 

b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja, 

c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja, 

d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku 

alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho 

použiteľnosť, 

e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho 

vývoja, použitie alebo predaj, 

f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.  

 

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich 

ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú 

priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa 

nepreukáže možnosť aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.  

 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a 

predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.  

 

Odpisovať sa začína dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 

obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia a doba použitia dlhšia ako 1 rok, 

 sa považuje za náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby. Zároveň sa tento majetok zaeviduje do operatívnej 

evidencie. 

 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 Predpokladaná  Metóda  Ročná odpisová 

  doba používania 

v rokoch 

 odpisovania  sadzba v % 

Oceniteľné práva (licencia) 4  Lineárna  25 

      

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 

a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 

 

Odpisovať sa začína dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého 

obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia a doba používania dlhšia ako 1 rok,  

 sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby. Zároveň sa tento majetok zaeviduje do 

operatívnej evidencie. 

 

Pozemky sa neodpisujú.  

 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
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D.ICZ Slovakia a. s. 

 

 

 Predpokladaná  Metóda  Ročná odpisová 

  doba používania 

v rokoch 

 odpisovania  sadzba v % 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí (server) 

4  Lineárna  25 

      

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  

 

Posúdenie zníženia hodnoty majetku 
 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 

majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 

hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 

 
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:  

 technologický pokrok, 

 významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými 

výsledkami, 

 významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti, 

 zastaralosť produktov. 

 

Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno 

predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty 

majetku na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného 

majetku, vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by 

analýzy nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti (pre viac informácií pozri bod D.15 

Zníženie hodnoty majetku a opravné položky).  

 

5. Dlhodobý finančný majetok 

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 

jednotkách. Ako dlhodobý finančný majetok spoločnosť vykazuje 100% podiel v dcérskej účtovnej jednotke ALES a.s. 

 

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich 

s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky 

z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera 

a podielu.  

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa dlhodobý finančný majetok oceňuje takto: 

 

 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách: obstarávacou 

cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.  

 

 

6. Zásoby  

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi 

(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou. 

 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 

provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.  Úroky z úverov nie sú súčasťou 

obstarávacej ceny.  

 

Úbytok zásob sa účtuje spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá 

cena na ocenenie úbytku tohto majetku (tzv. FIFO metóda).  
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Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych 

nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do 

vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú 

súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov.  

 

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie 

a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.   

 

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky. 

 

7. Zákazková výroba 

Ak sa výsledok zákazkovej výroby dá spoľahlivo odhadnúť, zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné 

obdobie sa účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia (angl. percentage-of-completion method), pričom 

stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje kumulatívne na základe aktuálneho rozpočtu zmluvných nákladov a zmluvných 

výnosov,  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ako: 

- pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a aktualizovaného rozpočtu 

celkových nákladov na zákazkovú výrobu. 
 

Náklady na zákazku sa vykážu v období, v ktorom vznikli. Náklady vynaložené v bežnom roku a súvisiace s budúcou 

činnosťou na zákazke sa do výpočtu stupňa dokončenia nezahrnú.  

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie je možné spoľahlivo odhadnúť, 

účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je 

pravdepodobné, že budú preplatené („metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej 

výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie na 

zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku 

vykáže v súvahe ako čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky.  

 

Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vykážu ako pohľadávky z obchodného 

styku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním 

príslušnej práce sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky. 

 

Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že náklady prevýšia výnosy, účtuje sa odhad 

očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená 

bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, na stupeň dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku 

ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe. 

 

Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť. V účtovnom 

období,  v ktorom už nie je pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je pravdepodobné zníženie straty zo 

zákazkovej výroby alebo zúčtovanie straty, sa vykáže zníženie ostatných nákladov na hospodársku činnosť. 

 

Spájanie zmlúv. Ako jedna zákazková výroba sa účtuje skupina zmlúv s jedným objednávateľom alebo s niekoľkými 

objednávateľmi, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:  

 

a) skupina zmlúv a ich podmienky sa dohadujú ako celok, 

b) skupina zmlúv vzájomne úzko súvisí tak, že sú súčasťou jedného projektu a majú spoločnú maržu, 

c) zmluvy sa vykonávajú súbežne alebo na seba postupne nadväzujú.  

 

Delenie zmlúv. Ak sa v jednej zmluve dohodlo zhotovenie viacerých majetkov, účtuje sa o zhotovení jednotlivého 

majetku tvoriaceho predmet zmluvy ako o samostatnej zákazkovej výrobe, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 

 

a) pre jednotlivý majetok sa predložili samostatné ponuky, 

b) jednotlivý majetok bol predmetom samostatného rokovania a zhotoviteľ a objednávateľ mali možnosť prijať alebo 

odmietnuť tú časť zmluvy, ktorá sa vzťahuje na jednotlivý majetok, 

c) ku jednotlivému majetku možno identifikovať zmluvné náklady a zmluvné výnosy. 
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8. Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 

vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 

sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 

 

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 

rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 

menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich 

peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.  

 

9. Finančné účty 

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie 

ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  

 

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

11. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 

majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 

hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane 

zmena predpokladu zníženia hodnoty. 

 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob 

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného 

ako odloženej daňovej pohľadávky (pozri bod D.19. Odložené dane) posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, 

že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce 

ekonomické úžitky z daného majetku.  

 

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia 

hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov 

použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, 

v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by 

opravná položka nebola vykázaná.  

 

Zásady posúdenia zníženia hodnoty dlhodobého majetku sú opísané aj v bode D.4). 

 

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok  

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou 

posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty. 

 

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, 

reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, 

indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal 

existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj 

významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.  

 

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch 

a z pohľadávok sa vypočíta ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení 

návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov 

a záruk od tretích strán. 

 

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne 

spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky. 
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12. Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 

Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 

a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 

13. Rezervy 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 

pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 

alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka. 

 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 

rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 

záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba 

rezervy.  

 

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne 

dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.  

 

14. Zamestnanecké požitky 

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, 

bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo 

súvisia. 

 

Dlhodobé zamestnanecké požitky 
Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej 

priemernej mesačnej mzdy.  

 

15. Odložené dane 

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 

daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 

od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:  

 dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak 

v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 

a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo 

časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, 

splynutí alebo rozdelení), 

 dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak 

Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné 

rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, 

 dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. 

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých 

daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 

ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude 

dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase 

vyrovnania odloženej dane. 

 

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  

daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – 

Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.  
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16. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 

a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

17. Prenájom (Spoločnosť ako nájomca) 

 

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, 

nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania 

nájomnej zmluvy. 

 

18. Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 

referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz). 

 

Na ocenenie prírastku cudzej meny (okrem ocenenia cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu) nakúpenej za 

euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. 

 

Na ocenenie prírastku cudzej meny (okrem ocenenia cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu) nakúpenej za 

inú cudziu menu sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa 

použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.  

 

Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu  

 ak je zmluvnou stranou banka alebo pobočka zahraničnej banky, použije sa ku dňu ocenenia kurz banky alebo 

pobočky zahraničnej banky, ktorá je zmluvnou stranou tohto menového derivátu alebo sa použije referenčný kurz ku 

dňu ocenenia, 

 ak zmluvnou stranou nie je banka alebo pobočka zahraničnej banky, použije sa na ocenenie referenčný kurz ku dňu 

ocenenia. 

 

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije  

 referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 

v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na 

menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na 

menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  

 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

 

19. Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 

skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 

zľavu. 

 

Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms 

alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.  

 

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. 

 

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. 

 

Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.  
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20. Porovnateľné údaje 

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách 

v poznámkach.  

 

21. Oprava chýb minulých období 

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto 

chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na 

výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú 

v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.  

 

V roku 2017 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.  

 
E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

 

1. Dlhodobý nehmotný majetok  

Spoločnosť nemá goodwill a záporný goodwill. 

 

2. Deriváty 

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch. 

 

3. Záväzky 

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby 

splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 

31. 12. 2017 31. 12. 2016

EUR EUR

Záväzky po splatnosti 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 1 254 809 1 235 605

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 0 690

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0

Záväzky spolu 1 254 809 1 236 295

 
 

F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

 
1. Najatý majetok 

Spoločnosť si v roku 2017 prenajímala priestory v Bratislave od spoločnosti Regus Business Centre Bratislava, s. r. o., 

priestory v Trenčíne od ALES a. s. a 1 automobil od spoločnosti AUTO-KERN spol. s r. o. 

 

G. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 

Po 31. decembri 2017 nenastali v Spoločnosti žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, 

ktoré sú predmetom účtovníctva. 
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