PREHAD O PEAŽNÝCH TOKOCH
(nepriama metóda)
1.4.2014
31.3.2015
za obdobie od ..........................
do ..........................

IO: 31369847

Oznaení
položky

Názov a sídlo útovnej jednotky
HERZ, spol. s r.o.
´ ULICA 3131
PRIEMYSELNA
´
BERNOLAKOVO
900 27

Skutoné bežné
obdobie

Názov položky

Minulé obdobie

PEAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI
Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením daou z príjmov (+/-)

32 160

-256 227

A.1.

Nepeažné operácie ovplyvujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti
pred zdanením daou z príjmov (súet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)

17 484

343 928

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

226 782

226 757

A.1.2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku útovaná pri
vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos s výnimkou jeho predaja (+/-)

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A.1.6.

Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

-27 235
15 134
12 330

42 807
105 034
-4 953

25 130

29 470
-1

-234 657

-55 186

-264 326

-581 308

-167 915
-168 369
71 958

277 380
-834 404
-24 284

-214 682

-493 607

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku útované do výnosov (-)

A.1.8.

Úroky útované do nákladov (+)

A.1.9.

Úroky útované do výnosov (-)

A.1.10.

Kurzový zisk vyíslený k peažným prostriedkom a peažným ekvivalentom ku du,
ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (-)

A.1.11.

Kurzová strata vyíslená k peažným prostriedkom a peažným ekvivalentom ku
du, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+)

A.1.12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za
peažný ekvivalent (+/-)

A.1.13.

Ostatné položky nepeažného charakteru, ktoré ovplyvujú výsledok hospodárenia z
bežnej innosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach
prehadu peažných tokov (+/-)

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na úely opatrenia rozumie
rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzky s výnimkou
položiek obežného majetku, ktoré sú súasou peažných prostriedkov a
peažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti (súet
A.2.1. až A.2.4.)

A.2.1.

Zmena stavu pohadávok z prevádzkovej innosti (-/+)

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)

A.2.3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finanného majetku s výnimkou majetku, ktorý je
súasou peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov (-/+)
Peažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných astiach prehadu peažných tokov (+/-) (súet S/Z
+ A.1. + A.2.)

A.3.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do finannej innosti (+)

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do finannej
innosti (-)

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
investinej innosti (+)

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa
zaleujú do finannej innosti (-)

A.7.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
investinej innosti alebo finannej innosti f(-/+)

A.8.

Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

Peažné toky z prevádzkovej innosti (+/-) (súet A.1. až A.6.)



2 958
-25 045

-29 166

-239 727

-519 815

31 319

77 616
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obdobie

Názov položky

Minulé obdobie

Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (- )
isté peažné toky z prevádzkovej innosti (súet A.1. až A.9.)

-208 408

-442 199

-3 225

-6 360
-348 450

328 890

63 686

325 665

-291 124

-104 782

731 702

PEAŽNÉ TOKY Z INVESTINEJ INNOSTI
B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných
jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peažné ekvivalenty
a cenných papierov urených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných
jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peažné ekvivalenty
a cenných papierov urených na predaj alebo na obchodovanie (+)

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke,
ktorá je súasou konsolidovaného celku (-)

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiiek poskytnutých útovnou jednotkou inej
útovnej jednotke, ktorá je súasou konsolidovaného celku (+)

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou dlhodobých pôžiiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súasou
konsolidovaného celku (-)

B.10.

Príjmy zo splácania pôžiiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám s
výnimkou pôžiiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súasou
konsolidovaného celku (+)

B.11.

Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do prevádzkovej innosti (+)

B.12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do
prevádzkovej innosti (+)

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peažné toky z finannej
innosti (-)

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peažné toky z finannej
innosti (+)

B.15.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak je ju možné zaleni do investinej
innosti (-)

B.16.

Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+ )

B.17.

Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.18.

Ostatné príjmy vzahujúce sa na investinú innos (+)

B.19.

Ostatné výdavky vzahujúce sa na investinú innos (-)

B.

isté peažné toky z investinej innosti (súet B.1. až B.19.)
PEAŽNÉ TOKY Z FINANNEJ INNOSTI

C.1.

Peažné toky vo vlastnom imaní (súet C.1.1. až C.1.8.)

C.1.1.

Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)

C.1.2.

Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoloníkmi alebo fyzickou osobou, ak
je útovnou jednotkou (+)

C.1.3.

Prijaté peažné dary (+)

C.1.4.

Príjmy z úhrady straty spoloníkmi (+)

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov (-)

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloníkmi útovnej jednotky a
fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)

C.1.8.

Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C.2.

Peažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finannej innosti (súet C.2.1. až C.2.9.)

C.2.1.

Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)
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C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo poboka zahraninej
banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie hlavného
predmetu innosti (+)

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo poboka
zahraninej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpeenie
hlavného predmetu innosti (-)

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžiiek (+)

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžiiek (-)

C.2.7.

Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
prenajatej veci (-)

C.2.8.

Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finannej
innosti útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti
prehadu peažných tokov

C.2.9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finannej innosti útovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v
inej asti prehadu peažných tokov (-)

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa zaleujú do prevádzkovej
innosti (-)

C.4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa
zaleujú do prevádzkovej innosti (-)

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú z peažné toky z investinej innosti (-)

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú urené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peažné toky z investinej innosti (+)

C.7.

Výdavky na da z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno zaleni do finannej
innosti (-)

C.8.

Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C.9.

Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
isté peažné toky z finannej innosti (súet C.1. až C.9.)

C.
D.

isté zvýšenie alebo isté zníženie peažných prostriedkov (+/-) (súet A. + B. + C.)

E.

Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na zaiatku útovného
obdobia (+/-)

F.

Stav peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na konci útovného obdobia
pred zohadnením kurzových rozdielov vyíslených ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)

G.

Kurzové rozdiely vyíslené k peažným prostriedkom a peažným ekvivalentom ku
du, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)

H.

Zostatok peažných prostriedkov a peažných ekvivalentov na konci útovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyíslené ku du, ku ktorému sa zostavuje
útovná závierka (+/-)

Zostavené da:

30.4.2015
Schválené da:



Minulé obdobie

797 062

-92 126

-12 656

-65 360

-104 782
12 475

731 702
-1 621

18 127

19 748

30 602

18 127

30 602

18 127

Podpisový záznam lena
štatutárneho orgánu útovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je útovnou jednotkou

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
útovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
útovníctva:

´
Ing. Vendelín Hozzank

Ing. Kvetoslava
´
´
Husarova

Ing. Kvetoslava
´
´
Husarova
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