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sƓĞƚŬǇ ůĞƐǇ ďĞǌ ŽŚűĂĚƵ ŶĂ ǀĞűŬŽƐƛ ĂǀǉŵĞƌƵ ;ǀůĂƐƚŶşĐƚǀŽ͕ ƵǎşǀĂŶŝĞͿ ŵƵƐŝĂ ƐĂ ƉůĄŶŽǀŝƚĞ
ŽďŚŽƐƉŽĚĂƌŽǀĂƛ ĂŬŽ ůĞƐŶǉ ĨŽŶĚ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ƐĂ ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂůŝ ĂǌůĞƉƓŽǀĂůŝ ĨƵŶŬĐŝĞ ůĞƐŽǀ Ɖƌŝ ǌĂĐŚŽǀĂŶş
ƚƌǀĂůĠŚŽƉƀƐŽďĞŶŝĂƷǎŝƚŬŽǀůĞƐŽǀĂƵƚǀĄƌĂůŝƉƌĞĚƉŽŬůĂĚǇŶĂƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĄĐŝƵůĞƐŶĠŚŽŚŽƐƉŽĚĄƌƐƚǀĂ͘
ƉƌĞĂŵďƵůǇǌĄŬŽŶĂŽůĞƐŽĐŚ

±ïǡ«

KďĐŚŽĚŶĠŵĞŶŽƉŽĚŶŝŬƵ͗







DĞƐƚƐŬĠůĞƐǇĂƌĚĞũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘

^şĚůŽƉŽĚŶŝŬƵ͗ 









aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂϳϴϲ͕ϬϴϱϬϭĂƌĚĞũŽǀ

WƌĄǀŶĂĨŽƌŵĂ͗ 









ƐƉŽůŽēŶŽƐƛƐƌƵēĞŶşŵŽďŵĞĚǌĞŶǉŵ

ĄƚƵŵǀǌŶŝŬƵ͗ 









ϳ͘ϴ͘ϮϬϭϯ

/K͗













ϰϳϯϯϮϲϯϴ

/W,͗











^<ϮϬϮϯϴϯϬϮϴϭ

KǌŶĂēĞŶŝĞǌĄƉŝƐƵǀKďĐŚŽĚŶŽŵƌĞŐŝƐƚƌŝ͗

ǌĂƉşƐĂŶǉ ǀKďĐŚŽĚŶŽŵ ƌĞŐŝƐƚƌŝ KŬƌĞƐŶĠŚŽ
ƐƷĚƵ ǀWƌĞƓŽǀĞ ĚŸĂ ϳ͘ ϴ͘ ϮϬϭϯ͕ KĚĚŝĞů ^ƌŽ͕͘
sůŽǎŬĂēşƐůŽϮϴϰϰϴͬW


DĞƐƚƐŬĠůĞƐǇĂƌĚĞũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ũĞƉŽŬƌĂēŽǀĂƚĞűŽŵďŽŚĂƚǉĐŚĂĚůŚŽĚŽďǉĐŚƚƌĂĚşĐŝşůĞƐŶşĐƚǀĂŶĂ
^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘EĂƓĂƐƉŽůŽēŶŽƐƛ͕ĂŬŽŽďŚŽƐƉŽĚĂƌŽǀĂƚĞűĂŶĄũŽŵĐĂŵĂũĞƚŬƵŵĞƐƚĂĂƌĚĞũŽǀ͕ũĞƵǎƐǀŽũŽƵ
ƉŽĚƐƚĂƚŽƵǌĂǀŝĂǌĂŶǉŬũĞŚŽēŽŶĂũůĞƉƓŝĞŵƵǌŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶŝƵ͘

^ƉŽůŽēŶŽƐƛďŽůĂǌĂůŽǎĞŶĄƵǌŶĞƐĞŶşŵēşƐůŽϯϮͬϮϬϭϯǌys///͘ǌĂƐĂĚŶƵƚŝĂDĞƐƚƐŬĠŚŽǌĂƐƚƵƉŝƚĞűƐƚǀĂ
ǀĂƌĚĞũŽǀĞǌŽĚŸĂϮϱ͘ϲ͘ϮϬϭϯƐŽϭϬϬйŵĂũĞƚŬŽǀŽƵƷēĂƐƛŽƵDĞƐƚĂĂƌĚĞũŽǀ͘sǌŶŝŬƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝƐĂ
ĚĂƚƵũĞŬϳ͘ϴ͘ϮϬϭϯǌĄƉŝƐŽŵĚŽKďĐŚŽĚŶĠŚŽƌĞŐŝƐƚƌĂ͘

ĄŬůĂĚŶǉŵƉƌĞĚŵĞƚŽŵēŝŶŶŽƐƚŝDĞƐƚƐŬǉĐŚůĞƐŽǀĂƌĚĞũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ũĞǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞƚƌǀĂůŽͲ
ƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŚŽŽďŚŽƐƉŽĚĂƌŽǀĂŶŝĂůĞƐŽǀǀŽǀůĂƐƚŶşĐƚǀĞDĞƐƚĂĂƌĚĞũŽǀĂƚĂŬ͕ĂďǇƐĂƉƌŝĚŽĚƌǎĂŶş
ǀƓĞƚŬǉĐŚƉƌŝŶĐşƉŽǀĂŬƌŝƚĠƌŝşƚƌǀĂůŽͲƵĚƌǎĂƚĞűŶĠŚŽƌŽǌǀŽũĂůĞƐŽǀǌůĞƉƓŽǀĂůĂĨƵŶŬēŶŽƐƛĂŵĂǆŝŵĂůŝǌŽǀĂůŽ
ĚŽƐĂŚŽǀĂŶŝĞƉŽǌŝƚşǀŶǇĐŚĞĨĞŬƚŽǀŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂ͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛǌĂēĂůĂŚŽƐƉŽĚĄƌŝƛŶĂůĞƐŶǉĐŚƉŽǌĞŵŬŽĐŚǀŬĂƚĂƐƚƌĄůŶǇĐŚƷǌĞŵŝĂĐŚĂƌĚĞũŽǀĂ͕
DŽŬƌŽůƵŚƵ͕ůĂƚĠŚŽ͕ZŽŬǇƚŽǀĂ͕dĂƌŶŽǀĂ͕ZŝĐŚǀĂůĚƵ͕sǇƓŶĞũsŽűĂ͕EŝǎŶĞũsŽűĞ͕>ƵŬĂǀŝĐĞĂ<ŽŵĄƌŽǀĂ
ϭ͘ũĂŶƵĄƌĂϮϬϭϰ͕ŬĞĚǇǌĂēĂůĂƉůĂƚŝƛŶĄũŽŵŶĄǌŵůƵǀĂŵĞĚǌŝDĞƐƚŽŵĂƌĚĞũŽǀĂDĞƐƚƐŬǉŵŝůĞƐŵŝ
ĂƌĚĞũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘͘







À

s1/WKE/<h
EĂƓŽƵǀşǌŝŽƵũĞƚƌǀĂůŽͲƵĚƌǎĂƚĞűŶǉƌŽǌǀŽũŵĞƐƚƐŬǉĐŚůĞƐŽǀ͕ŬƚŽƌǉǌĂďĞǌƉĞēşƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄůŶĞ
ƵƐƉŽŬŽũŽǀĂŶŝĞƉŽƚƌŝĞďƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝĂŽƉƚŝŵĄůŶĞǌŚŽĚŶŽƚşůĞƐŶǉŵĂũĞƚŽŬŵĞƐƚĂ͘

WK^>E/WKE/<h
^ǀŽũŽƵēŝŶŶŽƐƛŽƵĐŚĐĞŵĞǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂƛƚƌǀĂůŽͲƵĚƌǎĂƚĞűŶǉƌŽǌǀŽũůĞƐĂ͕ƉƌĂĐŽǀĂƛǀƉƌŽƐƉĞĐŚĐĞůĞũ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝƉƌŝƌĞƓƉĞŬƚŽǀĂŶşƉƌŝŶĐşƉŽǀŽĐŚƌĂŶǇǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ͕ƚƌĂĚşĐŝşůĞƐŶşĐƚǀĂĂĚůŚŽĚŽďĞũ
ƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇƉŽĚŶŝŬƵ͘

WK^>E/<Myhd/<,K^WZsE/
ƚŝĐŬǉŬſĚĞǆũĞũĞĚŶŽƚŶǉŵƓƚĂŶĚĂƌĚŽŵƉƌĂǀŝĚŝĞůĂŶŽƌŝĞŵƐƉƌĄǀĂŶŝĂƐĂƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝĂũĞũ
ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀǀŽǀŶƷƚƌŝŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞŵĞĚǌŝũĞũǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐĂŵŝŶĂǀƓĞƚŬǉĐŚƷƌŽǀŶŝĂĐŚĂǀŽǀǌƛĂŚƵ
ŬĞǆƚĞƌŶĠŵƵƉƌŽƐƚƌĞĚŝƵŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĞʹŬŽďĐŚŽĚŶǉŵƉĂƌƚŶĞƌŽŵĂŽďēĂŶŽŵĂƌĚĞũŽǀĂ͘dĂŬƚŝĞǎũĞ
ƉƌĞũĂǀŽŵǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƚŝǀŽēŝǀƓĞƚŬǉŵƐƵďũĞŬƚŽŵƉƌĂĐŽǀŶŽƉƌĄǀŶǇĐŚĂŽďĐŚŽĚŶǉĐŚǀǌƛĂŚŽǀ͘
ZĞƓƉĞŬƚŽǀĂŶŝĞĞƚŝŬǇŵĄƐƷēĂƐŶĞǀǉǌŶĂŵƉƌĞŬƵůƚŝǀŽǀĂŶŝĞŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞŚŽƐǇƐƚĠŵƵĂũĞŶĂƉƌŽƐƉĞĐŚ
ĐĞůĞũƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝ͘














«±«

Ͳ

ŬŽŶĂƚĞűƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝ
R /ŶŐ͘sůĂĚŝŵşƌŽűĄŬ

Ͳ

ĚŽǌŽƌŶĄƌĂĚĂ
R ZEƌ͘sůĂĚŝŵşƌ^ĂǀēŝŶƐŬǉ
R ZEƌ͘DĂƌĐĞůdƌŝďƵƐ
R Đ͘:ŽǌĞĨ'ƵůŝŐĂ




KƌŐĂŶŝǌĂēŶĄƓƚƌƵŬƚƷƌĂƉŽĚŶŝŬƵ͗

/ŶŐ͘sůĂĚŝŵşƌŽűĄŬ



ŬŽŶĂƚĞűƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝ







ŚůĂǀŶǉĞŬŽŶſŵ


ŽĚďŽƌŶǉůĞƐŶǉŚŽƐƉŽĚĄƌ















ǀĞĚƷĐŝůĞƐŶĠŚŽŽďǀŽĚƵ


ǀĞĚƷĐŝůĞƐŶĠŚŽŽďǀŽĚƵ

«

^ƉŽůŽēŶŽƐƛDĞƐƚƐŬĠůĞƐǇĂƌĚĞũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ĨƵŶŐŽǀĂůĂǀƌŽŬƵϮϬϭϯǀƉƌşƉƌĂǀŶŽŵƌĞǎŝŵĞ͕ƉŽēĂƐ
ŬƚŽƌĠŚŽŶĞǀǇŬĂǌŽǀĂůĂƉƌşũŵǇǌŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞũēŝŶŶŽƐƚŝ͘DĞƐƚŽĂƌĚĞũŽǀ͕ĂŬŽũĞĚŝŶǉǀůĂƐƚŶşŬ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝ͕ƐƉůĂƚŝůŽǌĄŬůĂĚŶĠŝŵĂŶŝĞǀŽǀǉƓŬĞϱϬϬϬ͕Ͳ͘

WƌĞŚűĂĚƉƌşũŵŽǀĂǀǉĚĂǀŬŽǀ͗

ĄƚƵŵ
ϴ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ϴ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ϴ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ϵ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ϭϭ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ϭϭ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ϯϬ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ϭϯ͘ϴ͘ϮϬϭϯ
ϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ
ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ
ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
Ϯϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
Ϯϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ

WŽŬůĂĚŸĂ
^ƵŵĂ
dĞǆƚ
Ͳϰ͕ϬϬ ZĞŐŝƐƚĞƌƚƌĞƐƚŽǀ
Ͳϴ͕ϬϬ <ŽůŬǇͲZ
ͲϮϬ͕Ϭϲ KǀĞƌĞŶŝĞƉŽĚƉŝƐŽǀ
ͲϮϬ͕ϬϬ ŝǀŶŽƐƚĞŶƐŬǉůŝƐƚ
Ͳϯϰϯ͕ϬϬ KďĐŚŽĚŶǉƌĞŐŝƐƚĞƌ
ͲϮ͕ϴϳ KǀĞƌĞŶŝĞƉŽĚƉŝƐŽǀ
Ͳϯ͕ϬϬ KǀĞƌĞŶŝĞƉŽĚƉŝƐŽǀ
ͲϮϳ͕ϬϬ WKKy
Ͳϯ͕ϳϬ WŽƓƚŽǀŶĠ
Ͳϭ͕ϴϱ WŽƓƚŽǀŶĠ
Ͳϵ͕ϵϬ WŽƓƚŽǀŶĠ
Ͳϭϲ͕ϵϬ WĞēŝĂƚŬĂ
Ͳϭϯ͕ϱϬ WŽƓƚŽǀŶĠ
Ͳϰ͕ϱϬ WŽƓƚŽǀŶĠ
ͲϭϮ͕ϬϬ WŽƓƚŽǀŶĠ



ĄƚƵŵ
^ƵŵĂ
Ϯϴ͘ϴ͘ϮϬϭϯ
Ͳϯϴ͕ϯϴ
Ϯϱ͘ϵ͘ϮϬϭϯ
Ͳϯϰϵ͕ϵϮ
ϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ
Ͳϳϵ͕ϱϭ
ϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ
Ͳϭϯϰ͕Ϭϵ
ϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ
ϭϬ͕ϯϵ
ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ
ͲϭϯϮ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ
ͲϯϴϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
ͲϯϮϰ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
ͲϱϭϬ͕ϵϬ
ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
ͲϵϮϴ͕ϴϬ
ϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ϮϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ͲϮϬϬϬ͕ϬϬ



ĂŶŬĂ
dĞǆƚ
tĞďƐƵƉƉŽƌƚͲĚŽŵĠŶĂ
ŽŚŽĚĂͲǁĞďƐƚƌĄŶŬĂ
ǌWͲĚŽŚŽĚĂ
^ŽĐ͘ƉŽŝƐ͘ͲĚŽŚŽĚĂ
sƌĄƚĞŶŝĞƉƌĞƉůĂƚŬƵͲĚŽŚŽĚĂ
^ƚĂǀĚĂĐŚͲƐŽƉƉĞĐƐƉƌĂǇ
ĂƌĚĐŽŵƉͲƷēƚŽǀŶǉƉƌŽŐƌĂŵ
,W^d>^<ͲƌƵēŶĠĐŝĂĐŚǇ
&K<h^ĂƌĚĞũŽǀͲWнƚůĂēŝĂƌĞŸ
^ƚĂǀĚĂĐŚͲůĞƐŶşĐŬĞƉŽƚƌĞďǇ;ŬƌŽēŬǇ͕ƚůĂēŝǀĄ͕ƉƌŝĞŵĞƌŬǇ͘͘͘Ϳ
ĂƌĚƚĞƌŵͲĨŝŶĂŶēŶĄǀǉƉŽŵŽĐ
ĂŸŽǀǉƷƌĂĚͲǌĄďĞǌƉĞŬĂW,

WŽĚűĂΑϰĐĄŬŽŶĂŽW,ũĞǌĚĂŶŝƚĞűŶĄŽƐŽďĂƉŽǀŝŶŶĄǌůŽǎŝƛǌĄďĞǌƉĞŬƵŶĂĚĂŸǌůŽǎĞŶşŵƉĞŸĂǎŶǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀŶĂƷēĞƚĚĂŸŽǀĠŚŽƷƌĂĚƵŶĂŽďĚŽďŝĞϭϮŵĞƐŝĂĐŽǀǀƉƌŽƐƉĞĐŚĚĂŸŽǀĠŚŽƷƌĂĚƵǀŽǀǉƓŬĞ
ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĞũǌĄďĞǌƉĞŬǇ͕ƉƌŝēŽŵƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝDĞƐƚƐŬĠůĞƐǇĂƌĚĞũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ƵƌēŝůĚĂŸŽǀǉƷƌĂĚǀǉƓŬƵ
ǌĄďĞǌƉĞŬǇŶĂĚĂŸǀŽǀǉƓŬĞϮϬϬϬ͕ͲhZ͘<ĞěǎĞƐƉŽůŽēŶŽƐƛƚŽƵƚŽƐƵŵŽƵŶĞĚŝƐƉŽŶŽǀĂůĂ͕ĚŽƐƚĂůĂ
ƉƀǎŝēŬƵŽĚƐƉŽůŽēŶŽƐƚŝǌŬŽŶƐŽůŝĚŽǀĂŶĠŚŽĐĞůŬƵĂƌĚƚĞƌŵƐ͘ƌ͘Ž͘ƐŽƐƉůĂƚŶŽƐƛŽƵǀƌŽŬƵϮϬϭϰ͘

DĞĚǌŝěĂůƓŝĞǀǉǌŶĂŵŶĠŶĄŬůĂĚǇƉĂƚƌŝĂůĞƐŶşĐŬĞƉŽƚƌĞďǇǀŚŽĚŶŽƚĞϭϬϲϬ͕ϴϬ͖ůĂƉƚŽƉƐƚůĂēŝĂƌŸŽƵ
ǀŚŽĚŶŽƚĞϱϭϬ͕ϵϬ͖ƷēƚŽǀŶǉƉƌŽŐƌĂŵD<Ͳ^ŽĨƚǀŚŽĚŶŽƚĞϯϴϬ͕Ͳ͖ǀǉĚĂǀŬǇŶĂŝǀŶŽƐƚĞŶƐŬǉĂKďĐŚŽĚŶǉ
ƌĞŐŝƐƚĞƌ͕ǀǉƌŽďƵƌƵēŶǉĐŚĐŝĂĐŚǀŚŽĚŶŽƚĞϯϮϰ͕ͲĂǀǇƚǀŽƌĞŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĞũƐƚƌĄŶŬǇ͘

,ŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĞDĞƐƚƐŬǉĐŚůĞƐŽǀĂƌĚĞũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ƐŬŽŶēŝůŽǀƌŽŬƵϮϬϭϯǀēĞƌǀĞŶǉĐŚēşƐůĂĐŚ͕ŬĚĞ
ĚĂŸŽǀĄƐƚƌĂƚĂƉƌĞĚƐƚĂǀŽǀĂůĂƐƵŵƵϯϯϰϬ͕ϴϳΦ͘



















±

sƐĞƉƚĞŵďƌŝďŽůŽǀǇŚůĄƐĞŶĠǀĞƌĞũŶĠŽďƐƚĂƌĄǀĂŶŝĞŶĂͣ^ůƵǎďǇƐƷǀŝƐŝĂĐĞƐƛĂǎďŽƵĚƌĞǀĂ͘͞ƷēĂƐƚŶŝůŽ
ƐĂŚŽϵƐƵďũĞŬƚŽǀ͕ƉƌŝēŽŵũĞĚĞŶďŽůǌŽƐƷƛĂǎĞǀǇůƷēĞŶǉŬǀƀůŝŶĞƐƉůŶĞŶŝƵƉŽĚŵŝĞŶŽŬǀǇŚůĄƐĞŶǉĐŚ
ǀĞƌĞũŶǉŵŽďƐƚĂƌĄǀĂƚĞűŽŵ͘ZĄŵĐŽǀĄĚŽŚŽĚĂďŽůĂƉŽĚƉşƐĂŶĄƐŽϳƐƷƛĂǎŝĂĐŝŵŝ͕ŬƚŽƌşƉŽŶƷŬůŝƉƌĄĐĞǌĂ
ŶĂũŶŝǎƓŝƵĐĞŶƵ͘

ŽǌŶĂŵƐƵďũĞŬƚŽǀ͕ƐŬƚŽƌǉŵŝďŽůĂƉŽĚƉşƐĂŶĄƌĄŵĐŽǀĄǌŵůƵǀĂ͗
ϭ͘/ŶŐ͘WĂǀĞů<ƷƚŶǇ
Ϯ͘D>Ͳ>^Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ϯ͘/ZƌĞǀŽůĞƐƐ͘ƌ͘Ž͘
ϰ͘DĂƌĞŬ,ƌĂďēĄŬ
ϱ͘/ŶŐ͘&ƌĂŶƚŝƓĞŬ:ƵƌēŝƓŝŶ
ϲ͘hDEƐ͘ƌ͘Ž͘
ϳ͘d//Ɛ͘ƌ͘Ž͘

ZĄŵĐŽǀĄĚŽŚŽĚĂďŽůĂƉŽĚƉşƐĂŶĄϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯŶĂŽďĚŽďŝĞϭϮŵĞƐŝĂĐŽǀ͘











KďŚŽƐƉŽĚĂƌŽǀĂŶĠůĞƐŶĠƉůŽĐŚǇƉŽĚűĂŬĂƚĂƐƚƌĄůŶǇĐŚƷǌĞŵş͗
<ĂƚĂƐƚƌĄůŶĞ
ƌŽǌůŽŚĂǀŚĂ й
ƷǌĞŵŝĞ
ƉŽĚŝĞů
ĂƌĚĞũŽǀ
ϭϳϱϲ͕ϰϬϳϭ ϲϯ͕Ϯϱ
>ƵŬĂǀŝĐĂ
ϭϮϮ͕ϳϳϰϵ ϰ͕ϰϮ
sǇƓŶĄsŽűĂ
ϰϴ͕ϲϱϯϱ ϭ͕ϳϱ
EŝǎŶĄsŽűĂ
ϭϲ͕ϳϰϯϬ Ϭ͕ϲϬ
ůĂƚĠ
ϯϴϲ͕ϴϵϵϭ ϭϯ͕ϵϯ
DŽŬƌŽůƵŚ
ϭϳϬ͕ϬϭϮϳ ϲ͕ϭϮ
ZŽŬǇƚŽǀ
ϱϯ͕ϰϲϭϬ ϭ͕ϵϯ
dĂƌŶŽǀ
ϭϭϳ͕ϯϱϱϲ ϰ͕Ϯϯ
ZŝĐŚǀĂůĚ
ϵϮ͕ϭϵϳϬ ϯ͕ϯϮ
<ŽŵĄƌŽǀ
ϭϮ͕ϰϰϭϯ Ϭ͕ϰϱ
^ƉŽůƵ
Ϯϳϳϲ͕ϵϰϱϮ ϭϬϬ͕ϬϬ

EĂũǀćēƓŝƵŽďŚŽƐƉŽĚĂƌŽǀĂŶƷƉůŽĐŚƵƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞůĞƐŶǉƉŽƌĂƐƚǀŬĂƚĂƐƚƌĄůŶŽŵƷǌĞŵşĂƌĚĞũŽǀĂ͕ēŽ
ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞϲϯ͕ϮϱйǌĐĞůŬŽǀĞũǀǉŵĞƌǇϮϳϳϲ͕ϵϰϱϮŚĂ͘EĂŽƉĂŬ͕ŶĂũŵĞŶƓŝĂǀǉŵĞƌĂũĞǀŬĂƚĂƐƚƌĄůŶŽŵ
ƷǌĞŵş<ŽŵĄƌŽǀĂ͕ĂƚŽϬ͕ϰϱйǌĐĞůŬŽǀĞũǀǉŵĞƌǇ͘


ZŽŬǇƚŽǀ͖
ϱϯ͕ϰϲϭϬ

dĂƌŶŽǀ͖
ϭϭϳ͕ϯϱϱϲ

ZŝĐŚǀĂůĚ͖
ϵϮ͕ϭϵϳϬ

<ŽŵĄƌŽǀ͖
ϭϮ͕ϰϰϭϯ

DŽŬƌŽůƵŚ͖
ϭϳϬ͕ϬϭϮϳ

EŝǎŶĄsŽűĂ͖
ϭϲ͕ϳϰϯϬ

ůĂƚĠ͖ϯϴϲ͕ϴϵϵϭ

sǇƓŶĄsŽűĂ͖
ϰϴ͕ϲϱϯϱ
>ƵŬĂǀŝĐĂ͖
ϭϮϮ͕ϳϳϰϵ

ĂƌĚĞũŽǀ͖ϭ
ϳϱϲ͕ϰϬϳϭ
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DAŇOVÉ PRIZNANIE

PO

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

Generované z FDF - MK-soft, s.r.o.

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
01 - Daňové identifikačné číslo

Druh daňového priznania

2023830281

x daňové priznanie

03 - Právna forma

opravné daňové priznanie

112

dodatočné daňové priznanie

02 - IČO

47332638
04 - SK NACE

Hlavná,
prevažná
činnosť

02 . 10 . 0

Za zdaňovacie obdobie

(vyznačí sa x)

od

07 . 08 . 2 0 13

do

31 . 12 . 2 0 13

Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
05 - Obchodné meno alebo názov

Mestské

lesy

Bardejov,s.r.o.

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
06 - Ulica

07 - Súpisné/orientačné číslo

Štefánikova
08 - PSČ

786

09 - Obec

10 - Štát

08501 Bardejov

republika

12 - Emailová adresa / Faxové číslo

11 - Telefónne číslo

+421

Slovenská

547562628

info@mlbardejov.sk

Uplatňujem osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

áno

1)

Ukončujem uplatňovanie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

áno

1)

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa
príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

áno

1)

Ekonomické alebo personálne prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona so zahraničnými osobami

áno

1)

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypoč<
ta základ dane alebo daňová strata 2)
13 - Ulica

15 - PSČ

14 - Súpisné/orientačné číslo

17 - Počet stálych prevádzkarní

16 - Obec

0
1) Vyznačí sa x.

2) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF/20231/2013-721

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Generované

z
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-
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II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE
Popis položky

Riadok
Znamienko

Údaje v eurách

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)] 100
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

-

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 110
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou r. 100
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 52 ods. 12 zákona prijaté v zdaňovacom
období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100

120

130
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona
alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených
na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

3340 , 87

,
,
,

Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené
do konca zdaňovacieho obdobia

140

,

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

,

160

,

Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, 170
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
Medzisúčet
(r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)

180

,

200

,

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami
210
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou r. 100
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a
nie sú uvedené na r. 210

,

220

,
,

230

,

Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona
a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

240

,

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

250

,

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou r. 100

260

,

Sumy podľa § 17 ods. 19, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli
zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100

270

,

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100

Úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri 280
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280
Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

,
290

,

300

,

Základ dane alebo daňová strata
Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
(r. 100 + r. 200 - r. 300 +/- r. 6 tabuľky H)

310

Časť základu dane alebo daňovej straty, vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov a na spoločníkov verejnej
obchodnej spoločnosti

320

-

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí 330
a daňových strát
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

400

-

MF/20231/2013-721
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Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 400
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400

410

,

500

Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 400 - r. 410)

0 , 00

+

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
510

23

Sadzba dane (v %), s výnimkou daňovníka, ktorý vypĺňa tabuľku J

Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 500 x r. 510) : 100 alebo daň uvedená v III. časti – r. 8 tabuľky J

600

0 , 00

Úľavy na dani
Úľava na dani podľa

610

Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610)

700

,
0 , 00

+

Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 6 tabuľky E - III. časť)

710

Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 710
zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700 - r. 710)

800

,
0 , 00

+

Daň upravená o preddavky na daň
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie
podľa § 42 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)

810

,

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie
podľa § 44 zákona

820

,

Suma dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň
[§ 43 ods. 6 a 7 zákona]

830

,

Celková suma preddavkov na daň
(r. 810 + r. 820 + r. 830)

840

,

850

Daň z r. 800

0 , 00

860

Daň z dividend uvedená v VII. časti – r. 16
Daň na úhradu
3)
[(r. 850 - r. 840 + r. 860) ≥ 0]

Nedoplatok dane (+)

Daňový preplatok
[(r. 850 - r. 840 + r. 860) < 0]

Preplatok dane (-)

,

900

0 , 00

+

901

,

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku sa uvedie nula.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona

910

,

Dodatočné daňové priznanie

.

Dátum zistenia inej daňovej povinnosti alebo inej daňovej straty

.

2 0

Posledná známa daň
(r. 800 predchádzajúceho daňového priznania)

920

,

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane
(r. 800 - r. 920)

930

,

Posledná známa daňová strata
(r. 400 predchádzajúceho daňového priznania)

940

,

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(r. 400 - r. 940)

950

,

Posledná známa daň z dividend
(r. 860 predchádzajúceho daňového priznania)

960

,

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z dividend
(r. 860 – r. 960)

970

,
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III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)
Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona

1

,

Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona]

2

,

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú 3
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona

,

Členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe
nad rámec § 19 ods. 3 písm. n) zákona

4

Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

5

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

6

,

Výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov
podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona

7

,

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

8

,

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

9

,

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

10

,

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona

11

,

Daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu pri ná- 12
jomných zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2011 a daňovo neuznané výdavky
podľa § 17 ods. 24 zákona pri nájomných zmluvách uzatvorených po 31. 12. 2011

,
,

,

Výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané
do základu dane

13

,

Ostatné položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami,
neuvedené na r. 1 až 13

14

,

Úhrn r. 1 až 14
(k r. 130 – II. časti)

15

,

1

,

2

,

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

3

,

Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania
podľa § 27 alebo 28 zákona

4

,

B - Odpisy hmotného majetku
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie
4)
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu
1
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a

,

zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

,

Suma výsledku hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

,

4

,

5

,

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
Príjem z nájomného a príjem z reklám

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.)
v znení neskorších predpisov.
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C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci
5)
v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu
1

,

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti
Suma rozdielu príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti
Suma rozdielu príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
Príjem z nájomného a príjem z reklám

2

,

3

,

4

,

5

,

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
podrobnosti o usporiadan<
, označovan<položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen<niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn<
ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie
č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

D - Evidencia a odpočet straty podľa § 30 zákona (k r. 410 II. časti)
1

2

Zdaňovacie obdobie

1

Výška daňovej straty vykázaná
v zdaňovacom období

2

,

,

Úhrn daňových strát, na ktoré je
3
uplatňovaný odpočet od základu dane

,

,

Základ dane v zdaňovacom období,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane

4

,

,

Skutočne odpočítaná
daňová strata

5

,

,

Zdaňovacie obdobie

1

Výška daňovej straty vykázaná
v zdaňovacom období

2

,

,

Úhrn daňových strát, na ktoré je
3
uplatňovaný odpočet od základu dane

,

,

Základ dane v zdaňovacom období,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane

4

,

,

Skutočne odpočítaná
daňová strata

5

,

,

Zdaňovacie obdobie

1

Výška daňovej straty vykázaná
v zdaňovacom období

2

,

,

Úhrn daňových strát, na ktoré je
3
uplatňovaný odpočet od základu dane

,

,

Základ dane v zdaňovacom období,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane

4

,

,

Skutočne odpočítaná
daňová strata

5

,

,

Zdaňovacie obdobie

1

Výška daňovej straty vykázaná
v zdaňovacom období

2

,

,

Úhrn daňových strát, na ktoré je
3
uplatňovaný odpočet od základu dane

,

,

Základ dane v zdaňovacom období,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane

4

,

,

Skutočne odpočítaná
daňová strata

5

,

,

3

4

5

6

7
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E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)
1

,

Základ dane uvedený na r. 400

Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič<
(zaokrúhlený na eurocenty nadol)

2

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypočítaný na dve
desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) (r. 2 : r. 1) x 100

3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(zaokrúhlená na eurocenty nahor) (r. 600 II. časti x r. 3) : 100

4

,

Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené na r. 2
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5

,

Daň uznaná na zápočet
(r. 5 maximálne do sumy na r. 4)

6

,

,
,

F - Doplňujúce údaje
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov

1

0 , 17

2

3341 , 04

3

3340 , 87

-

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 1 - r. 2)

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
1
6)

,

Výnosy z bežnej činnosti a ostatné výnosy
Náklady

6)

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

2

,

3

,

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovn:ctve v znen:neskorš:ch predpisov

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov
Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

1

,

2

,

3

,

G3 – Úpravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
1
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke

,

podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu
Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

7)

7)

2

,

3

,

4

,

7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 (oznámenie č. 690/2006 Z. z.).
Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa
zvoleného spôsobu vykazovania základu dane sa predkladá
a) evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyč<
slil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií
Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov s výnimkou poznámok, alebo
b) prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na
upravený výsledok hospodárenia.
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H - Výpočet základu dane nerezidenta
Základ dane stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona

Druh príjmu
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona s výnimkou
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane 1
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,
Príjmy

1

Výdavky

2

§ 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4
zákona

2

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona

3

,

,

§ 16 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona

4

,

,

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona

5

,

,

Základ dane
(r. 1 + úhrn r. 2 až 5
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 5 stĺpca 2)

6

,

I - Transakcie zahraničných závislých osôb (k r. 100 II. časti)
Položky ovplyvňujúce r. 100

Druh transakcie

Výnosy (Predaj)

1

Náklady (Nákup)

2

Úvery a pôžičky

1

,

,

Služby

2

,

,

Licenčné poplatky

3

,

,

Položky ovplyvňujúce r. 100

Druh transakcie

Výnosy (Predaj)

Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2

1

Nehmotný majetok

4

,

,

Hmotný majetok

5

,

,

Finančný majetok

6

,

,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

7

,

,

J - Výpočet dane u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok so začiatkom pred 31. decembrom 2012
1

,

Základ dane uvedený na r. 500

Pomerná časť základu dane uvedeného na r. 1 za počet mesiacov
od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012
(vypočítaná na dve desatinné miesta, zaokrúhlená podľa § 47 ods. 2 zákona)
(r. 1 : počet mesiacov zdaňovacieho obdobia) x počet mesiacov
zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012
Pomerná časť základu dane uvedeného na r. 1 za počet mesiacov
od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia
(vypočítaná na dve desatinné miesta, zaokrúhlená podľa § 47 ods. 2 zákona)
(r. 1 : počet mesiacov zdaňovacieho obdobia) x počet mesiacov od 1. januára
2013 do konca zdaňovacieho obdobia

2

Sadzba dane uplatňovaná na časť základu dane z r. 2
(sadzba dane podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2012)

4

Sadzba dane uplatňovaná na časť základu dane z r. 3
(sadzba dane podľa § 15 zákona účinného od 1. januára 2013)

5

Daň z časti základu dane z r. 2 zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 2 x r. 4) : 100

6

,

Daň z časti základu dane z r. 3 zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 3 x r. 5) : 100

7

,

Daň pred uplatnením úľav na dani u daňovníka, ktorého zdaňovacím
obdobím je hospodársky rok so začiatkom pred 31. decembrom 2012
(r. 6 + r. 7) (prenos na r. 600)

8

,
3

,
1 9
2 3
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IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
x neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty
na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z daňovej povinnosti z r. 800)
1
za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr do 31. decembra 2014

,

2 % z daňovej povinnosti z r. 800 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47
ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak bol poskytnutý dar podľa r. 1

2

,

1,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47
ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak nebol poskytnutý dar podľa r. 1

3

,

Počet prijímateľov podielu zaplatenej
dane (minimálne po 8 eur)

4

Údaje o prijímateľovi č. 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší
prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe,
ktorá je súčasťou daňového priznania)

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho
nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu

,

Suma v eurách

Právna forma

IČO / SID

/
Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica

PSČ

Súpisné/orientačné číslo

Obec

V. časť – Miesto na osobitné záznamy daňovníka
vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkární daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.
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Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu
Priezvisko

Meno

Zo©ák

Titul pred menom / za priezviskom

Ing. /

Vladimír

Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

Štatutárny

zástupca

Trvalý pobyt oprávnenej osoby
Súpisné/orientačné číslo

Ulica

Dubová
PSČ

29

Obec

Štát

01 Bardejov

085

Telefónne číslo

Emailová adresa / Faxové číslo

054/756

26

28

info@mlbardejov.sk

0

Počet príloh

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v daňovom priznaní sú správne a úplné.
Dátum

17 . 03 . 2 0 14

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

VI. ČASŤ - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
poštovou poukážkou

na účet

IBAN

Kód banky

Číslo účtu

/
Dátum

.

.

2 0

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu
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VII. ČASŤ - Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
Podiely na zisku (dividendy) neznížené
Suma
o výdavky zo zdrojov v zahraničí
1
Od subjektov so sídlom v inom štáte
ako členskom štáte Európskej únie,
01
s ktorým nemá Slovenská republika
uzatvorenú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia
Od subjektov so sídlom v inom štáte
ako členskom štáte Európskej únie,
02
s ktorým má Slovenská republika
uzatvorenú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia 8)
Od subjektov so sídlom v iných
členských štátoch Európskej únie, na
ktorých základnom imaní má daňovník 03
v čase výplaty, poukázania alebo
pripísania dividend v jeho prospech
priamy podiel menší ako 10 %

2

Daň zaplatená v zahraničí

,

Podiely na zisku (dividendy), ktoré
podliehajú zdaneniu podľa § 51d
ods. 3 zákona
(r. 01 až r. 03)

04

,

,

,

,

,

,

8) Na r. 2 stĺ. 2 sa neuvedie daň zaplatená v zmluvnom štáte, s ktorým sa uplatňuje metóda vyňatia.

Výpočet dane z podielov na zisku (dividend), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
Podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 04 stĺ. 1

05

Sadzba dane (v %)

06

Daň (zaokrúhlená na eurocenty nadol)
(r. 05 x r. 06) : 100

07

,
1 5

,

Výpočet dane po vyňatí podielov na zisku (dividend) zo zdrojov v zahraničí
Úhrn vyňatých podielov na zisku (dividend)

08

,

Podiely na zisku (dividendy) znížené o úhrn vyňatých
podielov na zisku (dividend)
(r. 05 - r. 08)

09

,

Daň po vyňatí podielov na zisku (dividend) zo zdrojov
v zahraničí (zaokrúhlená na eurocenty nadol)
(r. 09 x r. 06) : 100

10

,

Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí
Suma podielov na zisku (dividend) uvedených na r. 09
znížených o sumu podielov na zisku (dividend) uvedených
11
na r. 01 (r. 09 - r. 01) alebo úhrn sumy podielov na zisku
(dividend) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
(zaokrúhlený na eurocenty nadol) (r. 02 stĺ. 1 + r. 03 stĺ. 1)
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na podiely
na zisku (dividendy) uvedené na r. 11 z r. 04 stĺ. 2 – uvádza 12
sa suma zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia (zaokrúhlená na eurocenty nadol)

,
,

Výpočet percenta na účely zápočtu
[(r. 11 : r. 09) alebo (r. 11 : r. 04 stĺ. 1)] x 100

13

,

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je
možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor)
[(r. 10 alebo r. 07) x r. 13] : 100

14

,

Daň uznaná na zápočet
(r. 12 maximálne do sumy na r. 14)

15

,

Daň po uplatnení vyňatia a zápočtu dane zaplatenej
v zahraničí (prenos na r. 860)
(r. 10 alebo r. 07) alebo (r. 10 - r. 15 alebo r. 07 - r. 15)

16

,

Dátum

.

.

2 0

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu

MF/20231/2013-721
TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
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UVPOD1v11_1

SÚVAHA

Súvaha Úč POD 1 - 01

31 . 12 . 2 0 13

k

(v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2023830281
IČO

Mesiac Rok

Účtovná závierka

x riadna

x zostavená

mimoriadna

47332638

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

schválená

SK NACE

(vyznačí sa x)

02 . 10 . 0

od

08 2 0 13

do

12 2 0 13

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

2 0

do

2 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Mestské

lesy

Bardejov,s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Štefánikova

786

Obec

PSČ

08501 Bardejov
Číslo telefónu

Číslo faxu

/ +421547562628

0

/

0

E-mailová adresa

info@mlbardejov.sk
Zostavená dňa:

17 . 03 . 2 0 14

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

.

.

2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 25947/1/2010

Generované

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
z

FDF

-

MK-soft,

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

s.r.o.
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UVPOD1v11_2

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 030
+ r. 061

001

A.

Neobežný majetok
r. 003 + r. 011
+ r. 021

002

A.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 004 až
r. 010)

003

A.I.1.

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

004

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

005

3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

006

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

007

5.

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

008

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093

009

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 012 až
r. 020)

A.II.1. Pozemky
(031) - 092A

2.

3.

Stavby
(021) - /081, 092A/

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

1

2023830281

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

3659

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

3659
5092

010

011

012

013

014

MF SR č. 25947/1/2010
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UVPOD1v11_3

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

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

015

5.

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

016

6.

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

017

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094

018

8.

9.

A.III.

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

2.

020

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 022 až
r. 029)

021

3.

4.

5.

6.

7.

Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti s
podstatným vplyvom
(062) - 096A
Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) - 096A
Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A
Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
- 096A
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A
Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - 096A

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

019

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

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely v
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) - 096A

1

2023830281

022

023

024

025

026

027

028

MF SR č. 25947/1/2010
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UVPOD1v11_4

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

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

030

B.I.

Zásoby
súčet (r. 032 až
r. 037)

031

B.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

032

2.

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

034

4.

Zvieratá
(124) - 195

035

5.

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

036

6.

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A

037

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 039 až
r. 045)

038

2.

3.

4.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

3639

3639

033

Výrobky
(123) - 194

Pohľadávky z
B.II.1. obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A

Netto

4691

3.

B.II.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

029

Obežný majetok
r. 031 + r. 038
+ r. 046 + r. 055

B.

1

2023830281

039

040

Pohľadávky voči
041
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

042

MF SR č. 25947/1/2010
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UVPOD1v11_5

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

5.

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

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

043

6.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

044

7.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

045

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 047 až
r. 054)

046

B.III.

1

2023830281

2000

2000

Pohľadávky
B.III.1. z obchodného styku 047
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) 391A
2.

3.

4.

5.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

048

Pohľadávky voči
049
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - 391A

050

051

6.

Sociálne poistenie
(336) - 391A

052

7.

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

053

8.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A,378A) - 391A

054

2000

2000

Finančné účty
súčet (r. 056 až
r. 060)

055

1639

1639

B.IV.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

056

B.IV.

4691
89

MF SR č. 25947/1/2010
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UVPOD1v11_6

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Účty v bankách
(221A, 22X +/- 261)

057

2.

2023830281

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

1639

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

1639
4602

3.

Účty v bankách
058
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
22XA

4.

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

059

5.

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

060

Časové rozlíšenie
súčet (r. 062 až
r. 065)

061

C.

C.1.

2.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

062

063

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

064

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

065

a

20
401

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Označenie

20

20

20
401

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 067 + r. 088 + r. 121

066

3659

5092

A.

Vlastné imanie
r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087

067

1659

5000

A.I.

Základné imanie súčet (r. 069 až 072)

068

5000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

069

5000

MF SR č. 25947/1/2010
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UVPOD1v11_7

Súvaha Úč POD 1 - 01

2023830281

DIČ

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
2.
(/-/252)

070

3. Zmena základného imania +/- 419

071

4.
A.II.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

072

Kapitálové fondy

073

súčet (r. 074 až 079)

074

A.II.1. Emisné ážio (412)
2. Ostatné kapitálové fondy (413)

075

3.

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov (417, 418)

076

4.

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

077

5.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

078

6.

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

079

A.III.

Fondy zo zisku

súčet (r. 081 až r. 083) 080

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)
2. Nedeliteľný fond (422)
3.
A.IV.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

081
082

Štatutárne fondy a ostatné fondy
(423, 427, 42X)

083

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 085 + r. 086

084

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

085

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

086

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení /+-/
r. 001 - (r. 068
+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)

087

-3341

5000

B.

Záväzky
r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118

088

2000

92

B.I.

Rezervy

súčet (r. 090 až r. 093)

089

B.I.1.

Rezervy zákonné dlhodobé (451A)

090

Rezervy zákonné krátkodobé
(323A, 451A)

091

2.

3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

092

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

093

B.II.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 095 až r. 105)

094

B.II.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
(321A, 479A)

095

4.

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

096

3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

097

MF SR č. 25947/1/2010
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UVPOD1v11_8

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie

2023830281

DIČ

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

b

c

4

a
4.

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jed098
notke a materskej účtovnej jednotke (471A)

5.

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci
konsolidovaného celku (471A)

099

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

100

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

101

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

102

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

103

10.

Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

11. Odložený daňový záväzok (481A)

104
105

B.III.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 107 až r. 116)

106

B.III.1.

Záväzky z obchodného styku (321, 322,
324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

107

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

108

3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

109

4.

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)

110

5.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)

111

6.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu
112
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

7.

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

113

8.

Záväzky zo sociálneho poistenia
(336, 479A)

114

9.

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

115

10.
B.IV.

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

117

B.V.

Bankové úvery
r. 119 + r. 120

118

92

2000

92

119

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

120

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 122 až r. 125)

121

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

122

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

123

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

124

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

125

2.

2000

Ostatné záväzky
116
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

MF SR č. 25947/1/2010
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UVPOD2v09_1

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

31 . 12 . 2 0 13

k

(v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2023830281
IČO

Mesiac Rok

Účtovná závierka

x riadna

x zostavená

mimoriadna

47332638

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

schválená

SK NACE

(vyznačí sa x)

02 . 10 . 0

od

08 2 0 13

do

12 2 0 13

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

2 0

do

2 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Mestské

lesy

Bardejov,s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Štefánikova

786

Obec

PSČ

08501 Bardejov
Číslo telefónu

Číslo faxu

/ +421547562628

0

/

0

E-mailová adresa

info@mlbardejov.sk
Zostavený dňa:

17 . 03 . 2 0 14

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválený dňa:

.

.

2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
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DIČ

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

2023830281
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

01

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A, 507)

02

+

Obchodná marža

03

I.

r. 01 - r. 02

II.

Výroba

r. 05 + r. 06 + r. 07

II.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

05

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

06

3. Aktivácia (účtová skupina 62)

07

04

08

2405

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,
505A)

09

1913

Služby (účtová skupina 51)

10

492

+

Pridaná hodnota

11

-2405

C.

Osobné náklady

12

553

C.1.

Mzdové náklady (521, 522)

13

450

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

14

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

15

4.

Sociálne náklady (527, 528)

16

D.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

17

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)

18

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

19

F.

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

20

G.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam (+/-547)

21

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

22

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

23

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
(-)(697)

24

I.

Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-)(597)

25

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
- r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)

26

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

27

B.

Výrobná spotreba

B.1.
2.

III.

IV.
H.
V.

VI.

r. 09 + r. 10

r. 03 + r. 04 - r. 08
súčet (r. 13 až 16)

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

103
378

-3336
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DIČ

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

2023830281
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

Predané cenné papiere a podiely (561)

J.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
Výnosy z cenných papierov a podielov
VII.1. v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
VII.

28
29
30

2.

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)

31

3.

Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)

32

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

33

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

34

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

35

L.

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

36

M.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/- 565

37

Výnosové úroky (662)

38

Nákladové úroky (562)

39

Kurzové zisky (663)

40

Kurzové straty (563)

41

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

42

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

43

XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698)

44

K.
IX.

X.
N.
XI.
O.
XII.
P.

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

5

Prevod finančných nákladov (-) (598)

45

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34
+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)

46

-5

**

Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46

47

-3341

S.

Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50

48

S.1.

- splatná (591, 595)

49

- odložená (+/- 592)

50

Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanení r. 47 - r. 48

51

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)

52

R.
*

2.
**

T.

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

53

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53

54

-3341
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DIČ

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

2023830281
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

U.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
r. 56 + r. 57

55

U.1.

- splatná (593)

56

- odložená (+/- 594)

57

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti po zdanení r. 54 - r. 55

58

***

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]

59

V.

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

60

***

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]

61

2.

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

-3341
-3341
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