VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
NEVITEL, a.s. | Poznámky Úč POD 3 - 01

Ú POD

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA
podnikate ov v podvojnom ú tovníctve

zostavená k

Da ové identifika né íslo

2

3

.

1

Ú tovná závierka

0

2

0

1

9

7

9

6

2

4

0

8

2

6

.

2

2

.

0

7

1

x

I O

1

2

riadna

x

2

0

1

5

Mesiac

malá

Za obdobie

ve ká

priebe ná

SK NACE

4

2

Ú tovná jednotka

mimoriadna

3

.

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

(vyzna í sa x)

Rok

od

0

1

2

0 1

5

do

1

2

2

0 1

5

od

0

1

2

0 1

4

do

1

2

2

0 1

4

Prilo ené sú asti ú tovnej závierky
x

Súvaha (Ú POD 1-01)

x

(v cel ch eurách)

V kaz ziskov a strát (Ú POD 2-01)

x

(v cel ch eurách)

(v cel ch eurách alebo eurocentoch)

Poznámky (Ú POD 3-01)

Obchodné meno (názov) ú tovnej jednotky

N

E

V

I

T

E

L

,

a

k

á

.

s

.

c

e

s

t

a

a

j

s

k

á

Sídlo ú tovnej jednotky
Ulica

K

íslo

r

a

2

9

a

n

s

PS

9

4

0

1

0

Obec

0

1

D

u

n

S

t

r

e

d

a

a

,

v

l

Ozna enie obchodného registra a íslo zápisu obchodnej spolo nosti
O

R

O

S

T

r

n

a

v

a

,

o

d

d

.

S

Telefónne íslo

0

3

1

5

o

k

a

.

1

7

8

/

Faxové íslo

9

0

2

1

1

1

0

3

1

5

9

0

2

2

2

0

E-mailová adresa

n

e

v

i

t

e

l

@

n

e

Zostavené d a:
0

3 .

0

v

i

t e

l

.

s

Schválená d a:
5 .

2

0

1

6

.

.

k
Podpisov záznam tatutárneho orgánu ú tovnej jednotky
alebo lena tatutárneho orgánu ú tovnej jednotky alebo
podpisov záznam fyzickej osoby, ktorá je ú tovnou
jednotkou:

T

4 | VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Poznámky Úč POD 3 - 01

ČL. I - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje a hlavný predmet činnosti

Účtovná jednotka NEVITEL, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01
Dunajská Streda. Založená bola dňa 19.12.2000 bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa spísaným dňa
19.12.2000 do notárskej zápisnice N228/2000, NZ 203/2000 ako právny nástupca spoločnosti NEVITEL, s.r.o. zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd.: Sro, vložka č. 2141, IČO 34143840, zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68,ods.3, písm. e/ a § 69, ods. 1,2 Obchodného zákonníka.
Deň vzniku je 01.01.2001, IČO 36 240 826. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Odd.:
Sa, vl.č. 10178/T.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:
• Výstavba oceľových konštrukcií anténnych systémov a vysielacích veží
• Montáž a servis telekomunikačnej techniky
• Oživenie a servis technológií pre rádiotelefónne a iné telekomunikačné systémy
• Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
(vrátanie sídliskových celkov)
• Staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb
a subdodávok pre vyššie uvedené stavby)
• Výkon činnosti stavbyvedúceho
• Výkon činnosti stavebného dozoru
• Montáž a servis telekomunikačnej techniky pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
• Organizačné a ekonomické poradenstvo
• Projektovanie telekomunikačnej techniky, telekomunikačných stavieb a zariadení
• Prenájom hnuteľných vecí
• Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
• Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy
a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
• Podnikové poradenstvo
• Sprostredkovanie obchodu
• Predaj, prenájom telekomunikačnej techniky
• Predaj, prenájom a servis kancelárskej techniky
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2. Dátum schválenia účtovnej závierky
za predchádzajúce obdobie
Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením, v súlade s Obchodným zákonníkom, dňa 20.05.2015.

3. Právny dôvod na zostavenie závierky
Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

4. Údaje o skupine
NEVITEL, a.s.
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o.
MEDIAL Net, s.r.o.

100,00 %

NEVITEL HUNGARY, Kft.

100,00 %

6,49 %

Zmeny v rámci skupiny v priebehu účtovného obdobia:
K 01.01.2015 na základe rozhodnutia jediného akcionára došlo ku zlúčeniu spoločnosti s dcérskou spoločnosťou PlanNev, s.r.o.
V priebehu roka 2015 došlo k predaju 100 % podielových cenných papierov v spoločnosti NEVITEL UK LTD a 75% podielových cenných papierov v spoločnosti MEDIAL Net, s.r.o.
A. OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU
A KONOSLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU
Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa
§ 22 ods. 10 a ods. 12 Zákona o účtovníctve.
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DCÉRSKE PODNIKY
Dcérske spoločnosti k 31.12.2015:
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda - podiel na ZI – 100 %
NEVITEL HUNGARY, kft Maďarsko - podiel na ZI 100 %
Organizačná zložka :
NEVITEL, a.s. organizační složka, Pod akáty 169/60, Velka Chuchle, 159 00 Praha 5.
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti.

5. POČET ZAMESTNANCOV
Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky

Bežné
účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

51

38

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

59

46

6

6

počet vedúcich zamestnancov

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 | 7

Poznámky Úč POD 3 - 01

ČL. II - INFORMÁCIE O ORGÁNOCH
Druh príjmu, výhody

Hodnota príjmu, výhody členov orgánov
štatutárnych

dozorných

iných

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Poskytnuté záruky
Poskytnuté iné zabezpečenia
Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia
Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia
Celková suma odpustených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia
Celková suma odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia
Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky
poskytnuté *
Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné
účely, ktoré sa vyúčtovávajú.

943 974
139 463
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ČL. III - INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Všeobecné predpoklady
pre vypracovanie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke
k
31.12.2015 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a v súlade s účtovnými predpismi
platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné
imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

2. Informácia o aplikácii
a zmenách účtovných zásad a účtovných metód
2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
Všeobecné zásady
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré
sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a
znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než
cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou
cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo
a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku E bode 1(Spôsob ocenenia jednotlivých
položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými
sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti.
Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej
závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované
ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

Poznámky Úč POD 3 - 01
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2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSAD
2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho
obstarania.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania. Spoločnosť
v priebehu účtovného obdobia sa rozhodla aktivovať drobný nehmotný majetok od 1 900 Eur.
b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania
majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.
Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej
hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého
hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za
bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.
Drobný dlhodobý hmotný majetok je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania. V priebehu
účtovného obdobia sa spoločnosť rozhodla aktivovať drobný hmotný majetok od 1 400 Eur.
e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
g) Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôso-
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bom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo výške viac než 50 %, je
klasifikovaný ako podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, (v ovládanej osobe) , pokiaľ ide o podiel
väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.
Ostatné podielové cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti,
sú klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním. Podielové cenné papiere sa oceňujú metódou vlastného imania. Ak predpokladané budúce
ekonomické úžitky z dlhodobého majetku sú nižšie ako je hodnota tohto majetku ocenená metódou vlastného imania sa
vytvorí opravná položka.
Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou než jeden rok, sú
evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich nedobytnosti. Ak je zostatková doba
splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania
(súčasná hodnota).
h) Zásoby obstarané kúpou
Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.
Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.
Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.
i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Spoločnosť neeviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
j) Zásoby obstarané iným spôsobom
Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.
k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.
Spoločnosť účtuje jednotlivé projekty (servis, montáž a výstavbu) ako zákazkovú výrobu. Každá zákazka má vlastné interné číslo. Počas účtovného obdobia všetky došlé a vyšlé doklady na jednotlivé projekty sú sledované v účtovníctve podľa
tohto čísla.
K 31.12.2015 zostatok zákazkovej výroby je upravený použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.
l) Pohľadávky
Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť
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vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.
m) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s
ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.
o) Rezervy
Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty
súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.
p) Dlhopisy
Spoločnosť neeviduje dlhopisy.
q) Záväzky
Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií záväzkov zistí, že
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.
r) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s
ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.
s) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo
záväzky.
t) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.
Spoločnosť účtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing) nasledovne:
• zmluvy uzavreté po 1.1.2004: predmet leasingu je vykázaný v majetku spoločnosti a je aj odpisovaný. Úrok z leasingu
je podľa splátkového kalendára zahrňovaný do nákladov.
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u) Daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o dani z príjmov.
Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou
hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať
daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.
v) Majetok nadobudnutý privatizáciou
Spoločnosť neeviduje majetok nadobudnutý privatizáciou.
2.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU
Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.
Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb
odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné
odpisy.
Názov majetku

Softvér
Oceniteľné práva
Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Doba používania

4

Metóda odpisovania

zrýchlená, rovnomerná

4

rovnomerná

Rôzna

jednorazový odpis

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou zrýchleného a rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej
životnosti odpisovaného majetku.
Názov majetku

Stroje, prístroje a zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia - lízing
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Doba používania

4 až 12

Metóda odpisovania

Rovnomerná, zrýchlená

3 -4

Rovnomerná

rôzna

Jednorazový odpis

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov. Tieto odpisové sadzby sú rovnaké ako sadzby používané pre účtovné účely.
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2.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK
a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám
Spoločnosť tvorí opravnú položku k zastaralým zásobám.
b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
Spoločnosť tvorí opravné položky ku všetkým pochybným a sporným pohľadávkam.
2.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO
V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom
lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky vyjadrené
v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierku ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.
2.2.5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU
Spoločnosti sa netýka.
2.2.6. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA,
VYKAZOVANIA A POSTUPOV
Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia zmenila limity na aktiváciu nehmotného a hmotného majetku.
V účtovnej jednotke sa počas roka okrem hore uvedného sa neuskutočnili iné zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej
účtovnej legislatíve.
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ČL. IV - INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ
A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY
A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Goodwill

V súvislosti so zlúčením s dcérskou spoločnosťou PlanNev, s.r.o. k 01.01.2015 v spoločnosti vznikol GOODWILL, ktorý bol
jednorázovo odpísaný do nákladov bežného účtovného obdobia.

2. Deriváty
Spoločnosti sa netýka.
a) Významné položky derivátov a vplyv ich precenenia
Spoločnosti sa netýka.
b) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosti sa netýka.

3. Záväzky
a) Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Spoločnosti sa netýka.
b) Zabezpečené záväzky
Spoločnosti sa netýka.

4. Vlastné akcie
Spoločnosti sa netýka.
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5. Vlastné akcie
Jediný akcionár spoločnosti sa rozhodol o predaji obchodného podielu v NEVITEL UK LTD o výške 803 907 EUR a v
spoločnosti MedialNet, s.r.o. vo výške 15 000 EUR.
Názov majetku

Doba používania

Stroje, prístroje a zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia - lízing

Metóda odpisovania

4 až 12

Rovnomerná, zrýchlená

3 -4

Rovnomerná

ČL. V - INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienený majetok a podmienené záväzky
a) Podmienený majetok
Spoločnosti sa netýka.
b) Podmienené záväzky
Spoločnosti sú známe nasledujúce podmienené záväzky, ktoré nie sú vykázané v súvahe:
Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku

Zo súdnych rozhodnutí

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

0

0

120 000

0

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

0

0

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

0

0

Z ručenia

0

0

Iné podmienené záväzky

0

0

Z poskytnutých záruk
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku

Zo súdnych rozhodnutí

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

0

0

420 000

0

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

0

0

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

0

0

20 000

20 000

0

0

Z poskytnutých záruk

Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Spoločnosť má k 31.12.2015 nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe:
• Banková záruka č. 009020149109 vo výške 120 000 Eur na zabezpečenie plnenia záväzkov spoločnosti NEVITEL,
a.s. voči spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Záruka platí do 20.05.2016.
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď
budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

2. Ostatné finančné povinnosti
Spoločnosti sa netýka.

Poznámky Úč POD 3 - 01

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 | 17

3. Podsúvahové účty
Názov položky

Majetok v nájme (operatívny prenájom) – výpočt technika

Bežné
účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

3 825

5 120

Majetok v nájme (oper.prenájom) – motorové vozidlá

68 929

64 554

Administratívne priestory v prenájme

61 576

50 328

Majetok prijatý do úschovy

0

0

Pohľadávky z derivátov

0

0

Záväzky z opcií derivátov

0

0

Odpísané pohľadávky

0

0

Pohľadávky z leasingu

0

0

Záväzky z leasingu

0

0

Iné položky

0

0

Spoločnosť k 31. 12.2015 má v nájme (operatívny prenájom) výpočtovú techniku v hodnote 17 788 EUR. Nájomné zmluvy
sú uzatvorené do roku 2016. Ročné náklady na nájomné sú vo výške 3 825 Eur.
Spoločnosť má svoj vozový park zabezpečený prevažne cez operatívny prenájom. Nájomné zmluvy sú uzavreté za obdobie 2013 až do 2020. Ročné náklady na prenájom sú vo výške 68 929 Eur.
Spoločnosť má svoje administratívne priestory (367m² + 103 m² ) v nájme od tretích osôb. Nájomné zmluvy sú uzatvorené
na dobu neurčitú s možnosťou výpovede vo všetkých prípadoch. Výpovedná lehota je 3, 6 a začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Ročné nájomné predstavuje 61 576 Eur.
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ČL. VI - UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré
by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2015, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili
činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

ČL. VII - OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosti sa netýka.

NEVITEL, a.s. | Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic
tel.: +421 (31) 5902 111 | fax: +421 (31) 5902 220 | nevitel@nevitel.sk | www.nevitel.sk
Výročná správa je doručená obchodným partnerom na požiadanie bezplatne, bez rozdielu i ostatným záujemcom
v printovej alebo elektronickej forme. Rovnako je dostupná na webovej stránke spoločnosti.

