Výročná správa

2021

6,4 mil.

49 000+

Tržby

Počet pripojených vozidiel

Výročná správa 2021

Rekordný rok
s najvyšším počtom
predaných GPS
jednotiek

3

viac ako

takmer

obslúžených
zákazníkov

výjazdov k vozidlám

3 000

Výročná správa 2021

Zaujímavé čísla
a štatistiky

18 000
Hotline linka

viac ako

11 000

viac ako

nainštalovaných GPS jednotiek

firiem sa zúčastnilo na online
školeniach

4

6

24/7

Aktívnych liniek

Nepretržitá dostupnosť

160 548

17 529

Vybavených emailov

Vybavených telefonátov

600

5

08

22

18

24

Príhovory

Vývoj počtu pripojených
vozidiel

20

Vývoj tržieb a ich štruktúra
v roku 2021

Portfólio produktov

Ako sme sa vyvíjali

31

Ostatné informácie
o spoločnosti

32
Účtovná závierka a správa
nezávislého audítora za rok
končiaci 31. 12. 2021

27

46

28

58

Organizačná štruktúra

Fakty o spoločnosti

Výročná správa 2021

Obsah

Poznámky k účtovnej
závierke zostavenej
k 31. 12. 2021

Správa nezávislého
audítora

Progres, ktorým sme si v minulom
roku prešli, nám dodal ešte väčšie
odhodlanie a sebaistotu.

6

7

Výročná správa 2021

Rekordný rok a nové partnerstvá
prinášajú ďalšie výzvy
V roku 2021 sme zaknihovali
v Commanderi historicky rekordné
obchodné výsledky, ktoré podporili
úspešné finančné hodnotenie roka.
Som hrdý na výsledky, ktoré sme
dosiahli aj napriek pretrvávajúcej
pandémii. Služby, ktoré poskytujeme, pomáhali viacerým zákazníkom
vysporiadať sa s týmto ťažkým obdobím vďaka zefektívnenej kontrole
nákladov a optimalizácii prevádzky
vozových parkov.
V uplynulom roku sme novými GPS
jednotkami vybavili viac ako 11-tisíc
vozidiel. Rastúci počet spokojných
zákazníkov nám umožňuje ekonomicky silnieť a napredovať. Mohli
sme zodpovedne investovať do našej
budúcnosti, rozvoja spoločnosti, posilňovania pozície na lokálnom trhu
a expanzie do zahraničia. Zásadne
sme posilnili naše postavenie na trhu
v Českej republike. Nárastom podielu
na trhu v Čechách a na Morave sme
potvrdili našu pozíciu top poskytovateľa monitoringu vozidiel v Čechách
a na Slovensku. V nadchádzajúcich
obdobiach si trúfame získavať obdobné postavenie aj na trhoch v okolitých krajinách.
Začiatkom roka sme konsolidovali aktivity GPS monitoringu v rámci
skupiny Slovak Telekom, keď sme na
našu platformu úspešne migrovali
služby poskytované skupine treťou
stranou. Koncom roka sme spustili
pilotnú prevádzku nového systému
– GPS monitoring platformy novej

generácie, na ktorú sa spoliehame
pri ďalšej organickej aj anorganickej
expanzii.
Na sklonku roka sme vstúpili na trh
s novým produktom, tankovacou
kartou od nášho partnera DKV, európskeho lídra v poskytovaní platobných služieb za pohonné hmoty a nákupy súvisiace s vozovým parkom.
Týmto krokom sme schopní ešte
komplexnejšie zabezpečiť starostlivosť o firemné vozidlá našich klientov z jedného miesta. Rovnako sme
posilnili partnerstvo s kľúčovým dodávateľom, spoločnosťou TELTONIKA. Sme tak schopní našim klientom
ponúkať vysokokvalitné palubné jednotky a príslušenstvo od európskeho
lídra v tejto oblasti. Ďalším významným partnerstvom je migrácia nášho
systému do cloudovej infraštruktúry
svetovej triedy Microsoft Azure.

inžinierov, produktových manažérov,
obchodníkov, technikov a kolegov
starajúcich sa o našich zákazníkov. Na konci roka bolo na palube
Commanderu už skoro 100 angažovaných a zapálených kolegov. V centre nášho úsilia je stále zákaznícka
spokojnosť a úžitok, ktorý klientom
vďaka našim službám poskytujeme.
Vďaka patrí mojim kolegom za ich
výkony, ktoré definujú kvalitu našich
služieb, zákazníkom za ich dôveru
a partnerom za vzájomnú podporu
a spoluprácu. Kruh týchto vzťahov
uzatvára spokojnosť vlastníkov a podpora investícií pre napĺňanie našich
ambicióznych strategických plánov
v budúcnosti.

Rastúci počet spokojných
zákazníkov nám umožňuje
ekonomicky silnieť
a napredovať.
Výrazne sme za uplynulý rok posilnili
náš tím. Do firmy prišlo viacero šikovných a schopných ľudí, softvérových

Ing. Miroslav Bielčik
Generálny riaditeľ
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Rok 2021 bol pre spoločnosť
Commander Services, s. r. o., vo svojej podstate náročným rokom, ale
súčasne aj obdobím, ktoré nás veľa
naučilo. Podobne ako iné podniky
na slovenskom trhu, ovplyvnené nepriaznivým obdobím spôsobeným
pretrvávajúcou pandémiou, aj my
sme sa nemohli spoliehať len na dedičstvo a úspechy minulých období
našej spoločnosti. Viac ako kedykoľvek predtým sme sa zamerali na
poslanie a hodnotu, ktorú v podobe
služieb a tovarov poskytujeme našim
zákazníkom.
Rok 2021 bol rokom väčších aj
menších projektov, ktorých úspech
závisel nielen od kvality vlastných
informačných systémov a zdarnej
integrácie existujúcich technologických platforiem, ale aj od odhodlaní
všetkých oddelení a ich jednotlivých
zamestnancov prispôsobiť sa zmenám v podobe optimalizácie a nového usporiadania, dovtedy značne
oddelených, interných procesov.
Ciele, výzvy a s tým spojené aj nevyhnutné zmeny, ktorými sme si v roku
2021 prešli, predpokladali ešte väčšie nasadenie a zvýšené nároky na
prevádzkyschopný stav spoločnosti
v podobe poctivého a zodpovedného prístupu pracovníkov hotline či
ľudského i odborného prístupu našej

logistiky a technikov v teréne. Prístup
a znalosti kolegov týchto oddelení
a prepracované procesy v nemalej
miere prispeli k celkovému úspešnému hodnoteniu roka 2021.
Progres, ktorým sme si individuálne, ale aj celkovo ako prevádzkové
oddelenia spoločnosti v minulom
roku prešli, nám dodal ešte väčšie
odhodlanie a sebaistotu do ďalších
rokov. Pred nami už dnes stoja nové

Services, s. r. o., s kvalitou služieb,
ktoré denne poskytujeme.
Na záver chcem vysloviť – z pozície výkonnej riaditeľky – jedno veľké
ďakujem mojim kolegom, ktorí sú
tým najvzácnejším kapitálom našej
spoločnosti, a našim zákazníkom za
dôveru, ktorú nám venujú.

Viac ako kedykoľvek
predtým sme sa zamerali
na poslanie a hodnotu,
ktorú v podobe služieb
a tovarov poskytujeme
našim zákazníkom.
výzvy, ktoré budú opäť vyžadovať najmä spoločné úsilie o dosiahnutie významných strategických plánov. Ale
tou kľúčovou prioritou ostáva už 16
rokov to isté – spokojnosť zákazníkov
a partnerov spoločnosti Commander

JUDr. Katarína Dudičová
Výkonná riaditeľka
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Úspech závisí aj od odhodlania všetkých
oddelení a ich jednotlivých zamestnancov

Aj keď nás v roku 2021 stále ovplyvňovala pandemická situácia a s ňou
spojené opatrenia, sme radi, že môžeme obchodné výsledky hodnotiť
veľmi pozitívne. V druhom pandemickom roku sa nám podarilo úspešne
akcelerovať predaje a prekročiť tak
veľmi ambiciózne nastavený interný
plán až o 12 % (dosiahli sme predaje
na úrovni takmer 11 200 GPS jednotiek), za čo vďačíme hlavne nášmu
obchodnému tímu a oddeleniu starostlivosti o zákazníkov. Dokázali
sme sa prispôsobiť situácii, presmerovali sme osobné stretnutia do
online priestoru, zaviedli sme nový
model starostlivosti o zákazníkov,
priniesli sme mnoho inovácií do fungovania firmy a samotného nastavenia práce zamestnancov.
Popritom sme venovali veľa priestoru inováciám, ktoré zákazníkom
prinášajú vyššiu pridanú hodnotu.
Medzi spomínané inovácie patrí napr.
nová mapa, ktorá zjednodušuje používateľovi prácu a ten sa intuitívnejšie
a rýchlejšie dostane ku komplexným
informáciám o monitorovaných objektoch. Koncom minulého roka do
portfólia GPS služieb a monitoringu
vozidiel pribudla nová služba – tankovacie karty –, ktorá stavia na sile
a etablovanej pozícii partnerskej spoločnosti DKV. Náš partner sa už desaťročia venuje poskytovaniu služieb
v oblasti fleet manažmentu, a preto

nás teší naša vzájomná strategická
spolupráca. Pri neustále rastúcich
cenách PHM dokáže táto služba výrazne šetriť náklady spojené s tankovaním a zjednodušuje administratívne úkony.
Naše obchodné aktivity sa netýkajú
len Slovenska, ale aj okolitých štátov.
Za rok 2021 sme obslúžili vyše 3 000
zákazníkov, na naše online školenia
sa prihlásilo takmer 1 000 používateľov z viac ako 600 firiem.

Rok 2021 môžeme z pohľadu obchodu hodnotiť ako úspešný a tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nám
nadchádzajúci rok prinesie. Rád by
som touto cestou poďakoval hlavne
kolegom z obchodného oddelenia
a customer care, ktorí sa výraznou
mierou zaslúžili o rekordné predaje.
Samozrejme, nešlo by to bez podpory šikovných kolegov z ostatných
oddelení, preto aj im venujem veľké
ďakujem.

Naše obchodné aktivity sa sústreďujú prioritne na slovenský a český
trh, keďže v týchto krajinách máme

Rýchla adaptácia
na podmienky nám
pomohla plán prekročiť
o 1 200 jednotiek.
aj kamenné pobočky, no radi by sme
svoje služby rozšírili postupne ďalej.
V Čechách sa nám podarilo významne rásť a rozšíriť obchodný tím v Brne
a v Prahe. Máme ambíciu stať sa aj
na tomto trhu lídrom v oblasti GPS
monitorovania.
Ing. Vladimír Dudon
Obchodný riaditeľ
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Inovatívne riešenia a vyššia pridaná
hodnota našich služieb sú základom
úspechu

Výročná správa 2021

Napĺňanie rastového potenciálu
podporené rekordnými tržbami
Rok 2021 bol pre Commander, aj
napriek pretrvávajúcej pandémii,
z viacerých ohľadov rekordný.
Takmer 100 commanderákov (92
kmeňových zamestnancov a 6 externistov) pomohlo dosiahnuť najlepšie
predajné výsledky v histórii firmy.
V značnej miere sa to prejavilo aj na
finančných výsledkoch spoločnosti.
Zaknihované tržby na úrovni 6 435
tisíc EUR prekonali dovtedy rekordné
tržby z roku 2020 až o 14 %. Pri štrukturálnom pohľade je svižná dynamika vývoja tržieb pri hardvéri odrazom
rekordného predaja monitorovacích
jednotiek (takmer 11 200 kusov
GPS jednotiek), z pohľadu tržieb za
služby je rast ťahaný najmä opakovanými mesačnými poplatkami za

spoločnosti mali za následok 6 %
medziročný pokles prevádzkového
zisku pred započítaním daní, odpisov
a amortizácie (EBITDA), ktorý tak dosiahol úroveň 1 583 tisíc EUR. Čistý
zisk sme zaknihovali na úrovni 1 051
tisíc EUR.
Napĺňanie dlhodobej stratégie spolu
so zdravým finančným manažmentom nám vytvára predpoklady pre
ďalší ekonomický rast, spokojnosť
zákazníkov, zamestnancov a v konečnom dôsledku rast hodnoty spoločnosti, a tým aj jej vlastníkov. Tešíme sa preto na všetky ďalšie výzvy,
ktoré budeme spoločne prekonávať.

Zaknihované tržby na úrovni
6 435 tisíc EUR prekonali
dovtedy rekordné tržby
z roku 2020 až o 14 %.
monitoring. Aj vďaka vyššie spomenutým obchodným úspechom sme
ku koncu roka 2021 monitorovali
49-tisíc vozidiel a narástli tak o 11 %.
Strategické podporovanie predaja
v splátkovom režime spolu s intenzifikáciou investovania do ľudského
kapitálu v rámci kľúčových oddelení

Ing. Martin Lukáč
Finančný riaditeľ
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Minulý rok bol opätovne poznačený pandemickou situáciou, čo nás
viedlo k zmene spôsobu fungovania,
komunikácie a prístupu k vedeniu vývoja systému.
Aj napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť výborné výsledky vo vývoji a
dodávke našich služieb. Verzia systému, pomocou ktorej poskytujeme
služby zákazníkom, prešla zmenou
dizajnu zobrazovania online mapy,
doplnili sme možnosti evidencie
a stavu prídavných zariadení pridaním funkcionalít na integráciu tretích
strán. Pustili sme sa do migrácie
aplikácie do cloudového prostredia
Microsoft Azure. Aj keď si toto riešenie vyžadovalo veľa úsilia a práce,
podarilo sa nám to do značnej miery zrealizovať. Pred sebou máme už
len poslednú časť, ktorú by sme mali
dokončiť v prvej polovici roka 2022.
Táto zmena prinesie zákazníkom

na aplikácie tretích strán, zmenili
sme online mapu, online panel, implementovali sme nové oprávnenie
a ochranu osobných údajov, zmenili a rozšírili sme možnosť reportov
a ich automatizáciu, doplnili sme
možnosti evidencie údajov o vozidlách atď. S tým súviselo aj rozšírenie
funkcionality administrácie systému.
Do našich mobilných aplikácií na
platformách Android a iOS sme
v rámci zmien doplnili nové funkcionality a tie pôvodné sme rozšírili.
Rozšírenie funkcionalít sa týkalo aj
mobilnej aplikácie pre podporu našich technikov, ktorí inštalujú a servisujú jednotky vo vozidlách.
Všetky tieto dôležité úkony si vyžadovali aj personálne posilnenie tímu
– rozšírili sme sa o senior analytika
a senior backend vývojára.

Zmena prinesie zákazníkom
vyššiu spoľahlivosť a lepšiu
dostupnosť riešenia, čo je
naším hlavným cieľom.
vyššiu spoľahlivosť a lepšiu dostupnosť riešenia, čo je naším hlavným
cieľom.
Okrem zlepšovania aplikácie v prevádzke pokračujeme v rozvoji platformy novej generácie. Tá je založená na novej architektúre, ktorá nám
v budúcnosti umožní ďalší rozvoj,
doplňovanie nových funkcií a vlastností systému, zabezpečí stabilitu,
výkonnosť a lepší monitoring biznis
funkcií. V rámci predchádzajúceho
roku sme výrazne rozšírili jej funkcionalitu, vyvinuli sme integrácie
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Zefektívnili sme spôsob organizácie
práce a zlepšili metodiky.
Pevne verím, že vývoj naplní predstavy zákazníkov o ich spokojnosti.
Tiež musím vysloviť poďakovanie
celému tímu IT špecialistov za zápal
a nápady, ktoré prejavili počas implementácií či samotnej migrácie infraštruktúry.

Martin Kosa
SW development manager
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Stabilizácia systémov a rozširovanie
funkcionalít nám otvárajú nové možnosti

Výročná správa 2021

Vývoj počtu
pripojených vozidiel
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Údaje za obdobie 2014 – 2017 sú za spoločnosť Commander Systems, s. r. o., pričom Commander Services, s. r. o., sa kúpou
časti podniku a prebraním jej obchodných aktivít, záväzkov a pohľadávok stal jej pokračovateľom.
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Vývoj tržieb a ich
štruktúra v roku
2021

Vývoj tržieb v tisíc EUR
Služby
Tovar s inštaláciou a príslušenstvom

64 % / 36 %
2014

Tržby

2 611

76 % / 24 %
2015

Monitoring vozidiel

3 159

83 % / 17 %
2016

Palubné jednotky
a príslušenstvo

72 %

13 %

Iné

Inštalácie
a aktivácie

9%

7%

3 714

82 % / 18 %
2017

4 427

85 % / 15 %
2018

5 029

86 % / 14 %
2019

5 564

89 % / 11 %
2020

5 663

87 % / 13 %
2021

6 435

Údaje za obdobie 2014 – 2017 sú za spoločnosť Commander Systems, s. r. o., pričom Commander Services, s. r. o., sa kúpou
časti podniku a prebraním jej obchodných aktivít, záväzkov a pohľadávok stal jej pokračovateľom.
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Portfólio
produktov

01

02

03

04

05

06

Monitoring vozidiel

Tankovacie karty

Tachograf

Autopožičovňa

Secure Commander

Individuálne riešenia

GPS monitoring vozidiel je našou
základnou a nosnou službou, ktorá
v sebe zahŕňa viacero prínosných
funkcionalít pre právnické aj fyzické
osoby. Prostredníctvom prepracovaného monitorovacieho systému
je možné online sledovať polohu na
mape, automaticky generovať a vyhodnocovať cestovné príkazy, sledovať aktuálnu spotrebu a stav nádrže,
vytvárať kompletné ekonomické
zostavy a vyúčtovania, plánovať
a optimalizovať trasy a pod. K informáciám sa pristupuje cez intuitívnu
mobilnú aplikáciu alebo cez webové
rozhranie. Súčasťou služby je nonstop zákaznícka podpora ochotná
pomôcť s každou požiadavkou.

Sú novinkou v našom portfóliu. Spojili sme sa so silným partnerom DKV,
ktorý je európskym lídrom v poskytovaní platobných služieb za pohonné
hmoty a nákupy súvisiace s vozovým parkom. Prepojením nášho monitorovacieho systému s tankovacími kartami dokážeme komplexnejšie
zabezpečiť starostlivosť o firemné
vozidlá. Tankovacie karty prinášajú
benefity v podobe výhodnejšieho
tankovania, jednoduchšej administratívy a zvýšeného komfortu vodičov pri platbe.

Je populárna a praktická služba, využívaná hlavne pri nákladnej doprave. Podstatou služby je automatické
online sťahovanie dát z tachografov,
ktoré nahrádza mechanické sťahovanie. Údaje z tachografu sú k dispozícii kedykoľvek, či už pre účely internej
evidencie, alebo príslušných úradov.
Daná služba tak pomáha zamedzovať prípadným pokutám, ktoré by
mohli vznikať pri nedodržaní povinného sťahovania dát z tachografu.

Ide o nami vytvorené komplexné
riešenie, ktoré prináša jednoduchý
a efektívny manažment referentských alebo poolových vozidiel.
Ponúka možnosť riešiť tzv. carsharing pre viac spoločností dohromady.
Zabezpečuje podávanie a schvaľovanie žiadostí, priraďovanie vozidiel,
ich sledovanie, vyhodnocovanie
prevádzky, reporty, tlač potrebných
dokumentov a iné. Autopožičovňu je
možné prepojiť aj s naším systémom
monitorovania vozidiel.

Rokmi overená služba, ktorá poskytuje aktívne stráženie motorového
vozidla s 24-hodinovým dohľadom.
Súčasťou riešenia je niekoľko nástrojov na snímanie stavu vozidla: otrasové čidlo, snímač náklonu vozidla,
snímač polohy a ďalšie. V prípade
potenciálnej hrozby postupujeme
podľa vyladeného scenára – priamy
kontakt klienta, nahlásenie hrozby
príslušnému orgánu štátnej správy
a následná kooperácia pri zadržaní
vozidla.

Špecifické požiadavky si mnohokrát
vyžadujú osobitný prístup. Náš interný vývojový IT tím dokáže flexibilne
reagovať aj na neštandardné potreby
zákazníkov a vytvárať riešenia šité na
mieru. Dokážeme monitorovať všetko, čo sa pohybuje po vode, po súši,
ale aj vo vzduchu.
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2005

2011

2014

2018

Začíname

Je nás stále viac

Mobilná aplikácia

Stále rastieme

založenie spoločnosti

monitorujeme 10 000
vozidiel

spustenie
Android a iOs

2009

2013

Rozširujeme sa

Nový partner

založenie prvej pobočky
v Košiciach
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Ako sme sa
vyvíjali

začiatok spolupráce
s Teltonika – popredným dodávateľom HW

2019
Akvizícia

monitorujeme 30 000
vozidiel

2016

Rastieme

monitorujeme 20 000
vozidiel

nákup zákazníckej bázy
od white-label partnera
All4Car

2018

Veľká zmena

CMD Systems sa mení
na Commander Services,
stávame sa 100 %
dcérskou spoločnosťou
PosAm-u a členom
Deutsche Telekom
Group

2021

Tankovacie karty
začiatok spolupráce
s DKV Euro Service s. r. o.

25
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Organizačná
štruktúra
Obchodné oddelenie

Customer Care

Obchodný
riaditeľ

Marketing

Produktový manažment

Finančný
riaditeľ
Generálny
riaditeľ
Riaditeľ
SW vývoja

Technické oddelenie

Oddelenie logistiky

Výkonná
riaditeľka

Oddelenie hotline

Oddelenie HR

26
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Fakty
o spoločnosti

Commander Services, s. r. o.
Názov:

Spoločníci:

Dátum založenia:

Konatelia:

Commander Services, s. r. o.
27. 10. 2017

IČO:

51 183 455

DIČ:

2120619270

IČ pre DPH:

SK 2120619270

Sídlo:

Žitná 23, 831 06,
Bratislava

OR:

Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
číslo zápisu: 123562/B

Pobočky:
SK
Košice
Zvolen
Žilina
CZ
Brno
Praha

28

PosAm, spol. s r. o.
Ing. Marián Marek
Ing. Michal Brčák
Jan Hirš

Prokuristi:

Ing. Miroslav Bielčik
JUDr. Katarína Dudičová
Ing. Martin Lukáč

Základné imanie:
5 000 EUR

Spoločnosť Commander Services,
s. r. o., je pokračovateľom spoločnosti Commander Systems, s. r. o.,
vznikla predajom časti podniku tejto
spoločnosti a prevzala od nej všetky
obchodné aktivity, záväzky a pohľadávky.
Od vzniku firmy v roku 2005 sa nám
podarilo z nuly vypracovať na slovenského lídra v segmente satelitného
monitoringu vozidiel s trhovým podielom nad 30 %.

Vplyv činnosti účtovnej
jednotky na zamestnanosť
a životné prostredie
Činnosť našej spoločnosti nemá zásadný vplyv na životné prostredie.
Ku koncu roka 2021 pracovalo
v našej spoločnosti 100 zamestnancov, čo predstavuje nárast o 14 zamestnancov oproti porovnateľnému
obdobiu minulého roka. Spoločnosť
Commander tiež venuje neustálu
pozornosť pracovným a sociálnym
podmienkam zamestnancov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Výdavky v oblasti výskumu
a vývoja
Naša spoločnosť v roku 2021 kapitalizovala (aktivovala) 478 937 EUR
nákladov na vývoj softvéru do dlhodobého nehmotného majetku.

Výročná správa 2021

Ostatné
informácie
o spoločnosti
Obstaranie akcií, podielov
a dočasných listov
Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla žiadne nové akcie, podiely, respektíve dočasné listy, a to buď
vlastné, alebo materskej účtovnej
jednotky.

Predpokladaný budúci
vývoj činnosti účtovnej
jednotky
Cieľom spoločnosti je orientácia na
požiadavky zákazníkov, skvalitňovanie a rozširovanie portfólia služieb
a vďaka tomu snaha o upevnenie
pozície slovenského lídra na trhu
monitoringu vozidiel a zároveň pokračovanie v zahraničnej expanzii na
okolité trhy.

Návrh na rozdelenie zisku
roku 2021
Návrh na rozdelenie hospodárskeho
výsledku za rok 2021 – zisku vo výške 1 050 625 EUR je nasledovný:
Výplata dividend jedinému spoločníkovi: 600 tisíc EUR.

30
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Účtovná závierka
spoločnosti
Commander
Services, s. r. o.,
a správa nezávislého
audítora za rok
končiaci 31. 12. 2021

UZPODv14_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve
zostavená k

31 .12 . 2 0 21

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

2120619270

X

IČO

X

riadna
mimoriadna

SK NACE

priebežná

malá

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

(vyznačí sa x)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

x

od

1 2 0 21

do

12 2 0 21

od

1 2 0 20

do

12 2 0 20

Za obdobie

veľká

62 .03 . 0
(v celých eurách)

Mesiac Rok

Účtovná jednotka

51183455

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01)

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

x

(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Commander

Services

s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

ŽITNÁ

23
Obec

PSČ

83106 BRATISLAVA
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný

Súd

BA

Telefónne číslo

I.

123562/B

Faxové číslo

0
E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

10 .02 . 2 0 22

0 7. 0 3 . 2 0 2 2

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18009/2014

32

TlaŒivo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
vytlaŒené

z

Portálu

FS

Strana 1

Označenie

Strana aktív

Číslo
riadku

Súvaha
Bežné účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

EUR

EUR

EUR

Predch.
účt. obd.

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74

01

6 041 603

1 365 412

4 676 191

3 555 413

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

02

3 481 753

1 244 366

2 237 387

1 916 519

A.I.

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

03

A.I.1.

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

04

2.

Softvér (013) - /073, 091A/

05

100 000

80 000

20 000

40 000

3.

Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/

06

181 944

59 242

122 702

165 913

4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

07

391 898

313 520

78 378

156 758

5.

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

08

317 490

104 882

212 608

252 295

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný
majetok (041) - /093/

09

7.

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

10

A.II.

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

11

A.II.1

Pozemky (031) - /092A/

12

2.

Stavby (021) - /081, 092A/

13

3.

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

14

4.

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

15

5.

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

6.

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

17

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/

18

8.

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

19

9.

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

20

A.

34

2 312 751

557 644

1 321 419

1 169 002

1 169 002

1 755 107

1 321 419

686 722

686 722

482 280

482 280

Označenie

Korekcia

Netto

EUR

EUR

EUR

Predch.
účt. obd.

21

A.III.1.

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

22

2.

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

23

3.

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

24

4.

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

25

5.

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

26

6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

27

7.

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

28

8.

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

29

9.

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

30

10.

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

31

11.

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

32

B.

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

33

2 515 558

121 046

2 394 512

1 622 102

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

34

476 201

27 477

448 724

323 338

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

35

408 347

27 477

380 870

304 779

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

36

459 071

B.I.1.
23 958

Brutto

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

842 482

16

Bežné účtovné obdobie

A.III.

1 457 448

435 113

Strana aktív

Číslo
riadku

Výročná správa 2021

Súvaha

2.
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Označenie

Strana aktív

Číslo
riadku

Súvaha
Bežné účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

EUR

EUR

EUR

Predch.
účt. obd.

3.

Výrobky (123) - /194/

37

4.

Zvieratá (124) - /195/

38

5.

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

39

6.

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

40

67 854

67 854

18 559

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

41

33 884

33 884

35 658

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

42

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

43

1.b.

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

44

1.c.

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

45

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

46

3.

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

47

4.

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

48

5.

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

49

6.

Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A)

50

7.

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

51

B.II.
B.II.1.

1.a.

36

Označenie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

EUR

EUR

EUR

8.

Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

33 884

B.III.

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

53

1 097 482

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

54

916 939

1.a.

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

55

84 093

1.b.

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

56

1.c.

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

57

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

58

3.

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

59

4.

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

60

5.

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

61

6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

7.

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

63

8.

Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A)

64

9.

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

65

B.III.1.

20 938

20 938

Strana aktív

Číslo
riadku

832 846

180 543

Predch.
účt. obd.

33 884

14 720

93 569

1 003 913

757 545

93 569

823 370

634 495

84 093

48 188

739 277

586 307

180 543

123 050

93 569
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Súvaha
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Označenie

B.IV.

B.IV.1.

2.

Strana aktív

Číslo
riadku

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

66

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

67

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

Súvaha
Bežné účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

EUR

EUR

EUR

Predch.
účt. obd.

68

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné
podiely (252)

4.

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

70

Finančné účty r. 72 + r. 73

71

907 991

907 991

505 561

Peniaze (211, 213, 21X)

72

2 905

2 905

4 079

2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

73

905 086

905 086

501 482

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r.
78)

74

44 292

44 292

16 792

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé
(381A, 382A)

75

197

197

2.

Náklady budúcich období krátkodobé
(381A, 382A)

76

44 095

44 095

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé
(385A)

78

B.V.
B.V.1.

69

16 792

Označenie

Číslo
riadku

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

Eur

Eur

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

4 676 191

3 555 413

A.

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

80

3 811 307

2 760 682

A.I.

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

81

5 000

5 000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

5 000

5 000

2.

Zmena základného imania +/- 419

83

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

1 600 000

1 600 000

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

500

500

A.IV.1.

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

88

500

500

2.

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

89

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

91

Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.VI.

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

93

A.VI.1.

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

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

95

3.

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

96

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

1 155 182

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

98

1 155 182

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

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

100

2.

2.
A.VIII.

38

Strana pasív

1 050 625
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Súvaha

1 155 182

39

Označenie

Strana pasív

Číslo
riadku

Súvaha
Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

Eur

Eur

B.

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

101

864 537

794 731

B.I.

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

102

19 339

14 943

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

103

1.a.

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

104

1.b.

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

105

1.c.

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

106

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

3.

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

108

4.

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

109

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

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

115

11.

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

116

12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

Zákonné rezervy (451A)

119

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

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

122

B.I.1.

B.II.1.
2.

40

19 339

14 943

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

Eur

Eur

123

212 306

355 934

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

124

103 719

143 871

1.b.

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

125

1.c.

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

126

108 587

212 063

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

5.

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

130

6.

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

131

171 312

134 419

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

110 101

102 845

8.

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

133

125 519

87 224

9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

10.

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

135

243

205

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

225 014

99 161

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

65 497

68 099

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

138

159 517

31 062

B.VI.

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

139

703

B.VII.

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

140

C.

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

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

Označenie

Strana pasív

B.IV.1.

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

1.a.

B.V.1.
2.

619 481

680 627

Číslo
riadku
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Súvaha

347
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Výkaz ziskov a strát

Súvaha

Strana pasív

Číslo
riadku

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

Eur

Eur
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Skutočnosť
Označenie

Číslo
riadku

bežné účtovné
obdobie

bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

*

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

01

6 435 113

5 663 377

**

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

02

6 989 615

6 030 191

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

41 468

36 519

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

6 393 645

5 626 858

IV.

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

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

478 937

339 790

VI.

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

08

10 596

3 084

VII.

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

09

64 969

23 940

**

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

10

5 849 406

4 690 450

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného
tovaru (504, 507)

11

13 133

11 858

B.

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

12

514 696

371 768

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

–625

21 229

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

1 649 441

1 473 408

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

3 148 712

2 385 433

Mzdové náklady (521, 522)

16

2 314 519

1 742 632

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

789 600

604 519

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

44 593

38 282

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

7 582

9 375

G.

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

21

442 973

348 316

E.1.

42

Text
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Označenie

43

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát
Skutočnosť

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné
obdobie

bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

442 973

348 316

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

2.

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

23

H.

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

24

2 711

I.

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

25

J.

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

***

Označenie

Text

Číslo
riadku

Výnosové úroky od prepojených účtovných
jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

XII.

Kurzové zisky (663)

42

3 866

XIII.

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

43

16 672

30 336

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

26

54 111

34 861

**

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

45

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

27

1 140 209

1 339 741

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

*

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

28

4 737 405

4 124 904

M.

48

**

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

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

29

21 727

4 668

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov
(661)

30

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

IX.

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

31

2.

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

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

O.

Kurzové straty (563)

52

IX.1.

32

P.

53

2.

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

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

33

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,
569)

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
(665A)

34

***

X.

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

35

****

X.1.

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

36

2.

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

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

G.1.

XI.
44

XI.1.

N.1.

bežné účtovné
obdobie

bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

21 727

4 668

19 634

27 259

675

675
3 329

11 899

54

16 305

14 685

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

55

2 093

–22 591

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

56

1 142 302

1 317 150

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

91 677

161 968

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

110 841

165 490

2.

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

–19 164

–3 522

S.

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

60

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

61

1 050 625

1 155 182

R.
R.1.

****
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Označenie

Skutočnosť

45

Spoločnosť mala k 31. decembru 2021 92 aktívnych zamestnancov (k 31. decembru 2020: 86), z toho 15
vedúcich pracovníkov (2020: 15).
Názov položky

Stav k 31. 12. 2021

Stav k 31. 12. 2020

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

87

79

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

92

86

Počet vedúcich zamestnancov

15

15
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Poznámky k účtovnej
závierke zostavenej
k 31. 12. 2021

4. Počet zamestnancov

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.
decembru 2021 je zostavená ako
riadna účtovná závierka podľa § 17

01

ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtov-

6. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Základné informácie

Orgány spoločnosti

Stav k 31. 12. 2021

1. Obchodné meno a sídlo
Commander Services, s. r. o.
Žitná 23
Bratislava 831 06

Commander Services, s. r. o. (ďalej
„Spoločnosť“), je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla
dňa 27. októbra 2017 na základe
uzavretej spoločenskej zmluvy. Dňa

2. Hlavné činnosti Spoločnosti

3. Neobmedzené ručenie

• služby spojené so satelitným monitoringom a sledovaním motorových vozidiel
• vývoj vlastného softvéru
• poskytovanie služieb v oblasti IT
• kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

27. októbra 2017 bola zapísaná do
Obchodného registra vedenom na
Okresnom súde Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 123562/B.

Stav k 31. 12. 2020

Konatelia:

Ing. Miroslav Bielčik
(od 09. 02. 2018 do 17. 03. 2021)
Ing. Marián Marek (od 08. 02. 2018)
Ing. Michal Brčák (od 01. 09. 2021)
Jan Hirš (od 15. 12. 2021)
Ing. Dušan Švalek
(od 28. 03. 2020 do 31. 08. 2021)

Prokuristi:

Ing. Martin Lukáč (od 09. 02. 2019)
JUDr. Katarína Dudičová
(od 12. 09. 2019)
Ing. Vladimír Dudon
(od 12. 09. 2019 do 17. 03. 2021)
Ing. Miroslav Bielčik (od 17. 04. 2021)

Ing. Miroslav Bielčik (od 09. 02. 2018)
Ing. Marián Marek (od 08. 02. 2018)
Ing. Peter Škodný (do 27. 03. 2020)
Ing. Dušan Švalek (od 28. 03. 2020

Ing. Martin Lukáč (od 09. 02. 2019)
JUDr. Katarína Dudičová
(od 12. 09. 2019)
Ing. Vladimír Dudon (od 12. 09. 2019)

Spoločníci Spoločnosti
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020:

Spoločník

46

níctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Výška podielu
na základnom imaní

Podiel
na hlasovacích
právach v %

Iný podiel
na ostatných
položkách VI ako
na ZI v %

Výška príspevku
do kapitálových
fondov z príspevkov

absolútne

v%

PosAm, spol. s. r. o.

5 000

100

100

100

1 600 000

Spolu

5 000

100

100

100

1 600 000
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8. Dátum schválenia audítora
Spoločnosti

Valné zhromaždenie schválilo dňa
17. marca 2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce
účtovné obdobie.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 12. októbra 2018
spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., ako audítora účtovnej závierky za rok 2021.

03
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

02
Konsolidovaný celok
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská
28, 817 62, Bratislava, Slovenská
republika, ktorá je súčasťou konsoli-

dovanej účtovnej závierky koncernu
Deutsche Telekom. Konsolidovanú
účtovnú závierku koncernu Deutsche
Telekom zostavuje spoločnosť Deutsche Telekom AG, Friedrich Ebert

Alle 140, 53113 Bonn, Spolková republika Nemecko. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať
priamo v sídle uvedených spoločností.

Účtovná závierka Spoločnosti bola
zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so
zákonom o účtovníctve platným v
Slovenskej republike a nadväzujúcimi
postupmi účtovania.

ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na
základe dodržania časovej a vecnej
súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy,

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala
konzistentne s predchádzajúcim
účtovným obdobím.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú
uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je
určené inak.

Spoločnosť založila 26. júna 2019
zahraničnú organizačnú zložku
Commander Services, s. r. o., odštěpný závod v Českej republike. Organizačná zložka zastrešuje obchodné
aktivity v Českej republike, kde okrem
svojich organicky získaných zákazníkov operuje od toho roku aj so zakúpeným zákazníckym kmeňom.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa
majetok obstaral, a náklady súvisiace
s obstaraním.
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vo vlastnej réžii sa oceňuje
vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú
priame mzdové náklady a iné priamo priraditeľné náklady súvisiace so
zamestnancami, a nákladmi subkon-

traktorov, ktorí vytvárajú dlhodobý
nehmotný majetok. Tieto náklady sa
aktivujú cez účet Aktivácie dlhodobého nehmotného majetku.
Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.
Náklady na technické zhodnotenie
dlhodobého nehmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu,

opravy a údržba sa účtujú do nákladov v období ich realizácie.
Dlhodobý nehmotný majetok sa
odpisuje podľa odpisového plánu,
ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania
zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku.
Odpisovať sa začína prvým dňom
mesiaca, v ktorom je daný majetok
uvedený do používania.

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

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Licencia T-Cars

4

rovnomerná

25,00

SW CMD Services

5

rovnomerná

20,00

Ochranná známka CMD, o. z.

6

rovnomerná

16,67

Zákaznícky kmeň

8

rovnomerná

12,5

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka
vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

48
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7. Dátum schválenia účtovnej
závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie

d) Zásoby

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou,
ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace
s obstaraním.
Náklady na technické zhodnotenie
dlhodobého hmotného majetku zvy-

šujú jeho obstarávaciu cenu, opravy
a údržba sa účtujú do nákladov v období ich realizácie.
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý
bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania

zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku.
Odpisovať sa začína prvým dňom
mesiaca, v ktorom je daný majetok
uvedený do užívania.

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

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Mobilné telefóny

2

rovnomerná

50,00

Stroje, prístroje a zariadenia
(autá, servery, callcentrum,
inventár, routery, projektory,
notebooky)

4

rovnomerná

25,00

Stroje, prístroje a zariadenia
– svetelné logá

6

rovnomerná

16,66

Inventár (trezor)

12

rovnomerná

8,33

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku je vytvorená opravná položka na
úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Goodwill
Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo
vklade podniku alebo jeho časti, ak
je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia, ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a
záväzkov, ktorou sa tento majetok a
záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Záporný goodwill sa zaúčtuje v prospech
účtu 015 – Goodwill. Pri účtovaní
goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa

v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v
súvislosti so záporným goodwillom
znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov
bude pravdepodobne nižšie, než je
výška goodwillu zaúčtovaná na účte
015 – Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade
podniku alebo jeho časti. Vzniknutý
záporný goodwiill sa jednorazovo

odpíše v prospech účtu 551– Odpisy
dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
075 – Oprávky ku goodwillu.
Goodwill vznikol k 1. januáru 2018
ako dôsledok kúpy časti podniku
Spoločnosti Commander Systems,
s. r. o.

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

Goodwill
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Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

5

rovnomerná

20,00

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje
cenu, za ktorú sa zásoba obstarala, a
náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, poistné, provízie a pod.)
znížená o zľavy z ceny. Zľava z ceny
poskytnutá k už predaným alebo
spotrebovaným zásobám sa účtuje

ako zníženie nákladov na predané
alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom
A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene
zistenej metódou „first-in, first-out“
(FIFO – prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá

cena pre ocenenie úbytku zásob).
V prípade zníženia úžitkovej hodnoty
zásob Spoločnosť tvorí opravné položky na základe porovnania ocenenia v účtovníctve a čistej realizačnej
hodnoty.

e) Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú menovitou
hodnotou. Postúpené pohľadávky a
pohľadávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oceňujú ob-

starávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich
realizovateľnú hodnotu opravnými
položkami. K pohľadávkam po splat-

nosti sa tvoria opravné položky na
základe historických dát podľa nasledujúceho kľúča:

Opravná položka v %
V splatnosti

0,24

0 – 30 dní

1,52

31 – 91 dní

10,83

92 – 182 dní

74,11

183 – 365 dní

90,39

> 365 dní

100,00

f) Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a ceniny.

g) Náklady budúcich období
Náklady budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na

dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

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

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

predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
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Dlhodobý hmotný majetok

Rezerva je záväzok predstavujúci
existujúcu povinnosť Spoločnosti,
ktorá vznikla z minulých udalostí a
je pravdepodobné, že v budúcnosti
zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy
sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej

n) Výnosy budúcich období
na splnenie existujúcej povinnosti ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne
príslušný nákladový alebo majetkový
účet, ku ktorému záväzok prislúcha.
Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu

vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne
príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej
časti sa účtuje opačným účtovným
zápisom, ako sa účtovala tvorba rezervy.

j) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú
menovitou hodnotou. Záväzky pri ich
prevzatí sa oceňujú obstarávacou

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

v účtovníctve a v účtovnej závierke
v tomto zistenom ocenení.

k) Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych
dôchodkových a poistných fondov,
platená ročná dovolenka a plate-

ná zdravotná dovolenka, bonusy
a ostatné nepeňažné požitky (napr.
zdravotná starostlivosť) sa účtujú

v účtovnom období, s ktorým vecne
a časovo súvisia.

ktorý bol upravený o pripočítateľné
a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového
základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o
preddavky na daň z príjmov, ktoré

Spoločnosť uhradila v priebehu roka.
V prípade, že uhradené preddavky na
daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento
rok, Spoločnosť vykazuje výslednú
daňovú pohľadávku.

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému
rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka, ani odložený daňový záväzok
pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase
prvotného zaúčtovania nemá tento
účtovný prípad vplyv ani na výsledok
hospodárenia, ani na základ dane
a zároveň nejde o účtovný prípad
vznikajúci u kupujúceho pri kúpe
podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku,
alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení,
splynutí alebo rozdelení. K tomuto
odpočítateľnému dočasnému roz-

dielu a zdaniteľnému dočasnému
rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok
neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na

dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

o) Leasing (Spoločnosť je nájomca)
Finančný leasing
Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným
právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej
doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna
cena, za ktorú na konci dohodnutej
doby prechádza vlastnícke právo k
prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Leasingové splátky

za motorové vozidlá sa účtujú do nákladov priebežne počas doby trvania
leasingovej zmluvy. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku
istiny a finančné náklady, ktoré sú
vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

jetku na príslušný účet majetku so
súvzťažným zápisom v prospech
záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa
rovná celkovej výške dohodnutých
platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný
formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia ma-

Operatívny leasing
Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov

priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

l) Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov
Spoločnosti v období vzniku daňovej
povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná
zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením,

m) Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva
z rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou
záväzkov vykázanou v súvahe a ich
daňovou základňou.
Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný
goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa
vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému goodwillu,
ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych
daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.
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Odložená daňová pohľadávka sa
účtuje iba do takej výšky, do akej je
pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej
sa predpokladá, že bude platiť v čase
vyrovnania odloženej dane, tj. 21 %.

p) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá
referenčným výmenným kurzom,
určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou
banku Slovenska, v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zo-

stavuje účtovná závierka. Vzniknuté
kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom
na výsledok hospodárenia.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú
kurzom platným ku dňu zostavenia
účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové

rozdiely sa vykazujú vo Výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý
boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.

q) Vykazovanie výnosov
Výnosy súvisiace s monitoringom
vozidiel (služby) sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby
poskytnuté.

tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty,
bonusy, skontá, dobropisy). Tržby sú
účtované ku dňu splnenia dodávky
alebo poskytnutia služby.

Výnosy za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú

Výnosy z predaja hardvérových zariadení sa vykazujú v momente pre-

nosu rizika a vlastníctva, obvykle po
dodaní podľa definovaných dodacích
podmienok.
Výnosy z predaja IT služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom
boli služby poskytnuté.

r) Oprava chýb minulých období
V roku 2021 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.
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i) Rezervy

04

2. Záväzky

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú položky súvahy

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
Názov položky

1. Podmienené záväzky
Vzhľadom na to, že viaceré oblasti
slovenského daňového práva (napr.
legislatíva ohľadom transferového
oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota
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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, príp. oficiálne interpre-

tácie príslušných orgánov. Vedenie
Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých
by jej vznikol v budúcnosti významný
náklad.

Záväzky
po lehote
splatnosti

Spolu
záväzky

viac ako päť
rokov

jeden rok až
päť rokov

do jedného
roka

Dlhodobé záväzky
z obchodného styku:

0

0

0

0

0

Ostatné dlhodobé
záväzky, z toho:

0

19 339

0

0

19 339

Záväzky zo sociálneho
fondu

0

19 339

0

0

19 339

Iné dlhodobé záväzky

0

0

0

0

0

Dlhodobé záväzky
spolu

0

19 339

0

0

19 339

Krátkodobé záväzky
z obchodného styku,
z toho:

0

0

212 306

0

212 306

Záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám

0

0

103 719

0

103 719

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám

0

0

0

0

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

0

0

108 587

0

108 587

Ostatné krátkodobé
záväzky, z toho:

0

0

407 175

0

407 175

Záväzky voči zamestnancom

0

0

171 312

0

171 312

Záväzky zo sociálneho
poistenia

0

0

110 101

0

110 101

Daňové záväzky
a dotácie

0

0

125 519

0

125 519

Iné záväzky

0

0

243

0

243

Krátkodobé záväzky
spolu

0

0

619 481

0

619 481
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Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021:
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
Názov položky

Záväzky
po lehote
splatnosti

Spolu
záväzky

viac ako päť
rokov

jeden rok až
päť rokov

do jedného
roka

Dlhodobé záväzky
z obchodného styku:

0

0

0

0

0

Ostatné dlhodobé
záväzky, z toho:

0

14 943

0

0

14 943

Záväzky zo sociálneho
fondu

0

14 943

0

0

14 943

Iné dlhodobé záväzky

0

0

0

0

0

Dlhodobé záväzky
spolu

0

14 943

0

0

14 943

Krátkodobé záväzky
z obchodného styku,
z toho:

0

0

355 934

0

355 934

Záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám

0

0

143 871

0

143 871

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám

0

0

0

0

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

0

0

212 063

0

212 063

Ostatné krátkodobé
záväzky, z toho:

0

0

324 693

0

324 693

Záväzky voči zamestnancom

0

0

134 419

0

134 419

Záväzky zo sociálneho
poistenia

0

0

102 845

0

102 845

Daňové záväzky
a dotácie

0

0

87 224

0

87 224

Iné záväzky

0

0

205

0

205

Krátkodobé záväzky
spolu

0

0

680 627

0

680 627
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Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka
Po konci roka 2021 došlo k eskalácii
politického napätia v regióne, ktoré
vyústilo do vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou
a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a prispelo

k zvýšeniu volatility podnikateľského
prostredia. Situácia zostáva naďalej
veľmi nestabilná a možno očakávať
vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností pôsobiacich
v danom regióne, ako aj dôsledky
na celkové ekonomické prostredie,

Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali
také udalosti, ktoré by si vyžadovali

zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

predovšetkým obmedzenie dodávateľských a odberateľských reťazcov.
Rozsah dôsledkov týchto udalostí na
Spoločnosť však v danom momente
nie je možné úplne predvídať.
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Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
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SK

Centrála Bratislava

Pobočka Zvolen

Pobočka Košice

Pobočka Žilina

CZ

Pobočka Praha

Žitná 23,
831 06 Bratislava

Popradská 56/D,
040 11 Košice

Centrála Brno

Podolí 474,
664 03 Podolí u Brna

J. Kozáčeka 5,
960 01 Zvolen

Závodská 24,
010 01 Žilina

Nuselská 318/116,
Michle, 140 00 Praha

