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Časť A – informácie o účtovnej jednotke
a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku:
Secure W control, a.s.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
Dňa 28.11.2006 spoločnosť WACKENHUT SLOAVAKIA a. s zmenila názov na Secure W control a.s.
Všetky identifikačné údaje zostali nezmenené.
Spoločnosť Secure W control, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 21.03.1997 a do obchodného registra
bola zapísaná (dátum vzniku) 15.05.1997 (Obchodný register Obvodného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel
s.r.o., vložka 1397/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35717793.
Spoločnosť rozšírila predmet podnikania dňa 27.8.2009.
b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
- prevádzkovanie strážnej služby
Ostatné činnosti spoločnosti, ktoré sú platné od 27.8.2009:
-

čistiace a upratovacie služby
reklamné a marketingové služby
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
prenájom motorových vozidiel
vedenie účtovníctva
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

d) Spoločnosť nie je neobmedzeným ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti.
f)

Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Účtovná závierka bola schválená dňa 18.07.2014 rokovaním riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Časť B - informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Predseda dozornej rady
Dozorná rada
Predseda predstavenstva
Člen predstavenstva

Doc.Ing. Peter Hrnčiar CSc.
Peter Hlavnička
Edita Gašparovičová
PhDr. Jozef Sedlák
Mgr. Mária Foltová
Ing. Barbora Feketeová

Časť C - informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť nie je súčasťou konsolidačného celku.
Časť D – ďalšie informácie
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Časť E – informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:
a) Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti.
b) Počas roka nedošlo k zmene účtovných zásad a zmenách účtovných metód.
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
1.– 6. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie
sú aj úroky z cudzích zdrojov ako ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia
dlhodobého majetku do používania.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú
všetky priame náklady (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady), nepriame náklady bezprostredne
súvisiace s vytvorením investičného majetku vlastnou činnosťou (výrobná réžia).
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení do používania.
7. Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od
obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.
8.-10. Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s
obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú
súčasťou obstarávacej ceny.
Zásoby sú účtované priamo do nákladov a na účet zásob sú preúčtované na konci účtovného obdobia oproti
nákladom v prípade zistenia fyzickou inventúrou. Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú 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 zahrnuje v
závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných
nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.
12. Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. K stratovým pohľadávkam je individuálne vytvorená
opravná položka.
13. Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
14. 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.
15. Záväzky a rezervy
Záväzky sa oceňujú ich nominálnou hodnotou.
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Rezervy sa tvoria na krytie známych rizík, nákladov alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku.
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.
21. Splatná a odložená daň
Splatná daň z príjmu a oceňuje nominálnou hodnotou. Spoločnosť účtuje o odloženej dani. Oceňuje sa
nominálnou hodnotou.
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom určeným v kurzovom lístku
Európskej Centrálnej Banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku
dňu jej zostavenia. Aktíva a pasíva v slovenských korunách boli k 1.1.2009 prepočítané na euro platným kurzom.
Pokladňa Slovenských korún bola skonvertovaná na eurá.
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Taktiež sú znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez zreteľa na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o
zľavu dodatočne uznanú.
d) Odpisový plán
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je
1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. V prípade, že sa
majetok nevyužíval v priebehu roka na podnikanie spoločnosti, odpis majetku sa v príslušnom roku neuplatní
a v nasledujúcich obdobiach sa ďalej vychádza z výpočtu odpisov na daňové účely. V poslednom roku odpisovania
sa doodpíše zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku a neuplatní sa odpis pre daňové účely.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
drobný dlhodobý hmotný majetok

predpokladaná
doba používania

metóda
odpisovania

ročná odpisová
sadzba v %

4
4

rovnomerná
rovnomerná

12,5 až 37,5
12,5 až 37,5

rôzna

jednorazový odpis

100

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

126

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
120

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

130

125

7

8

Názov položky

Bežné účtovné obdobie
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Časť F - informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
Informácie k časti F. písm. a) b) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Neaplikovateľný.
Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Neaplikovateľný.

Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Samostatné PestoZákladné
Dlhodobý hmotný
hnuteľné
vateľské
Obsta- Poskytnuté
stádo
Ostatný
majetok
Pozemky Stavby veci a súbory celky
rávaný preddavky
a ťažné
DHM
hnuteľných trvalých
HIM
na DHM
zvieratá
vecí
porastov
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

c

d

e

F

g

h

i

Spolu

j

64963

64963

22933

22933

42030

42030

35985

35985

7645
16123

7645
16123

27507

27507

28978

28978

14523

14523
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
PestoZákladné
Dlhodobý
hnuteľné veci vateľské
Obsta- Poskytnuté
stádo
Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
a súbory
celky
rávaný preddavky
a ťažné
DHM
hnuteľných trvalých
HIM
na DHM
zvieratá
vecí
porastov
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

F

g

h

i

Spolu

j
64414

64414

0
13451

12902
13451

-13451

64963

0

13451
12902
0
64963

37443
37443
11444
12902

11444
12902
35985

35985

26971
26971
28978
28978

Informácie k časti F.písm. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:
Poistná suma (v celých Platnosť zmluvy od
Poistený majetok
EUR)
- do
06.12.2012 do
PZP – Octavia
17598
odvolania
23.7.2013 do
PZP - Suzuki
13600
odvolania
PZP – Hyundai Getz
11020 10.10.2013 do
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odvolania
Informácie k časti F. písm. c-q) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku - Neaplikovateľné
Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky

a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Tvorba
OP
c

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
F

16284

0

0

0

16284

16284

0

0

0

16284

Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
a
b
c
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Odložená daňová pohľadávka
1849
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu

1849

Pohľadávky spolu
D

1849

1849

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

256283

0

256283

Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky

462

0

462

Krátkodobé pohľadávky spolu

256745

0

256745

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
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Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a
Pohľadávky po lehote splatnosti

Bežné účtovné obdobie
b
0

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
C
14471

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 256745
do jedného roka
256745
Krátkodobé pohľadávky spolu

221643

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1849
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 0
dlhšou ako päť rokov
1849
Dlhodobé pohľadávky spolu

1276

236114

0
1276

Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Neaplikovateľné.
Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Pokladnica, ceniny

22150

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
14199

Bežné bankové účty

8883

47790

Bankové účty termínované

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

31033

61989

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
Neaplikovateľné.
Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné
právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Neaplikovateľné.
Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
Neaplikovateľné.
Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č.3 o vlastných akciách.
Neaplikovateľné
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Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
Aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

73

0

Poistné

73

0

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

1441

1149

Poistné

835

1008

Ostatné služby

606

141

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

37

0

Dobropis – vrátený detektor kovov

37

Informácie k časti F. písm. zd) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Neaplikovateľné.
Časť G - informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní
účtovnej straty
Časť G písm. a) 1. Výška základného imania je 49 785 €.
Tabuľka č. 1
Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
924
Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

924

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

924
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

0

Zo štatutárnych a ostatných fondov

0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

0

Úhrada straty spoločníkmi

0

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

0

Iné

0

Spolu

0

Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
F

Dlhodobé rezervy, z toho:

0

Krátkodobé rezervy, z toho:

29406

Rezerva na dovolenky
Rezerva na audit, zverejnenie UZ
v OV

25269

26096

-25269

26096

4137

1800

-4000

1937

0

0

0

0

28033

Predpokladaný rok použitia rezerv je 2015.

9

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 35717793, DIČ: 2020227946

Tabuľka č. 2
Názov položky
a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na konci
Stav na začiatku
Tvorba
Použitie
Zrušenie
účtovného
účtovného obdobia
obdobia
b
c
d
e
F

Dlhodobé rezervy, z toho:

0

0

0

Krátkodobé rezervy, z toho:

30310

29406

-30310

29406

Rezerva na dovolenky

27511

25269

-27511

25269

Rezerva na účtovnú závierku

2799

3938

-2600

4137

0

0

Predpokladaný rok použitia rezerv je 2014.
Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

52975

3073

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

160427

210664

Autokredit záväzok - do jedného roka

7541

11849

Krátkodobé záväzky spolu

220943

225586

Ostatné - záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov

2122

987

Autokredit - záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov

3400

12839

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

0

0

Dlhodobé záväzky spolu

5522

13826
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Informácia k časti G písm. d) – štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých
položiek súvahy.

Zostatková doba splatnosti
Súvahová položka
Dlhodobé záväzky :
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,
475A,476A)
Čistá hodnota zákazky (316A)
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem
záväzkov voči prepojeným ÚJ (471A, 47XA)

do 1
roka

Ostatné záväzky (479A, 47XA)
Dlhodobé prijaté preddavky ((475A)
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A,
47XA)
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)
Odložený daňový záväzok (481A)
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku (321A, 322A,
324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A,
478A, 47XA)
Čistá hodnota zákazky (316A)
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem závúzkov voči prepojeným ÚJ (361A,
36XA, 471A, 47XA)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X,
479A)
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345,
346, 347, 34X)
Záväzky z derivátových operácií (373A,
377A)
Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X)
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery
Spolu

od 1 do 5 rokov
viac ako 5 rokov
0
5522

3400

2122

220943

114596

41295
22891
32574

9587

220943

5522
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Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom
daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:

0

odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

8404

5799

odpočítateľné

8404

5799

Sadzba dane z príjmov ( v %)

22

22

Odložená daňová pohľadávka

1849

1276

1276

862

zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

987

129

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

3156

2698

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

0

0

Ostatná tvorba sociálneho fondu

0

0

Tvorba sociálneho fondu spolu

3156

2698

Čerpanie sociálneho fondu

2021

1840

Konečný zostatok sociálneho fondu

2122

987

Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch
Neaplikovateľné.
Informácie k časti G. písm. i)
výpomociach
Neaplikovateľné

prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných
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Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

0

0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

0

0

Výkon strážnej služby –výnosy bud. období

0

0

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

0

0

Výkon strážnej služby

0

0

Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Neaplikovateľné.
Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi
Neaplikovateľné.
Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Neaplikovateľné
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

Istina

do jedného
roka
vrátane
b
0

Splatnosť
od jedného
viac ako
roka do piatich
päť rokov
rokov vrátane
c
d
0
0

Finančný náklad

0

0

Spolu

0

0

a

do jedného
roka
vrátane
e
0

Splatnosť
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
f
0

viac ako
päť rokov

0

0

0

0

0

0

0

0

g
0
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Časť H - informácie o výnosoch
Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Tuzemsko

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
b
c
1719622 1345774

Nepravidelné
bezpečnostné služby
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie
d
e
31632
60289

Tržby za služby transporty
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie
f
g
83403
247208

Organizačná zložka - ČR

111311

0

0

0

0

Spolu

1830933 1345774

31632

60289

83403

247208

Výkon strážnej služby
Oblasť odbytu

a

Bežné
účtovné
obdobie

0

Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Neaplikovateľné.
Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej
činnosti, finančnej činnosti a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

0

0

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

10055

15573

Ošatenie

3309

2531

Škody

2757

6903

Ostatné

489

589

Predaj dlhod.majetku

3500

5550

Finančné výnosy, z toho:

5

7

Úroky

5

7

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt, z toho:

0

0
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Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

1945968

1653271

Tržby za tovar

4499

0

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0

0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

10055

15580

Čistý obrat celkom

1960522

1668851

Časť I - informácie o nákladoch
Informácie k časti I. písm. a) až e) prílohy č. 3 o nákladoch
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

1036810

893421

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

2700

1800

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

2700

1800

Nájomné

31763

33637

Sprostredkovanie

247756

168937

Prenájom áut a prístrojov

38850

53780

Admin. a org. zabezpečenie personálnych úloh

231330

241209

Telefónne poplatky

13621

12057

Školenia

288

775

Ostatné (účtovnícke služby, upratovacie služby, ochrana údajov, a.i.)

470502

381226

Mzdové náklady , z toho :

868604

688874

Mzdové náklady

612232

486700

Náklady na soc.poistenie

211045

163912

Zákonné sociálne náklady

45327

38262

Ostatné náklady na fin. činnosť

2979

2376

AUTOKREDIT – nákladové úroky

985

1742

Ostatné finančné náklady

1191

634

Kurzové straty

803

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt, z toho:

0

0

Časť I - informácie o nákladoch
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Časť J - informácie o daniach z príjmov
Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
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
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

b

c

Daň
v%
d

-8120

x

x

1905

x

x

x

-1786

22

x

438

23

Daňovo neuznané náklady

12533

2757

22

8736

2009

23

Výnosy nepodliehajúce dani

-6894

-1517

22

-2632

-605

23

0

0

22

0

0

23

-2481

-546

22

8009

1842

23

Splatná daň z príjmov

x

2880

22

x

1843

23

Odložená daň z príjmov

x

-1276

22

x

-862

23

Celková daň z príjmov

x

1058

22

x

981

23

Umorenie daňovej straty
Spolu

Základ dane

Daň

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

Časť K. - informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Neaplikovateľné.
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Časť L. - informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Neaplikovateľné.
Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku
Neaplikovateľné.
Časť M. - informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov účtovnej jednotky
Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov
Neaplikovateľné.
Časť N. - informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Neaplikovateľné.
Časť O. - informácie o iných aktívach a iných pasívach
Neaplikovateľné.
Časť P. - informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
49785

0

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

0

0

49785

Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
17
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splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

9958

9958

2057

924

-10428

3

927

2984

-924

-10428

-3

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b
49785

0

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

0

0

Stav na konci
účtovného
obdobia
f
49785
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Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa
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9958

9958

51

11675

13681

924

0

11675

13681

2057

-13681

924

-11672

3

Informácie k časti R. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy
Účtovná jednotka nemá povinnosť auditu a nezostavuje prehľad o peňažných tokoch.
Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Účtovná jednotka nemá povinnosť auditu a nezostavuje prehľad o peňažných tokoch.

Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(3) Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa
vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov
v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:
Kód druhu obchodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Druh obchodu:
kúpa
predaj
poskytnutie služby
obchodné zastúpenie
licencia
transfer
know -how
úver, pôžička
výpomoc
záruka
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iný obchod.

Použité skratky:
kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie
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