
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

Aktivity BIC Prievidza, spol. s r.o. 

 

Spoločnosť BIC Prievidza, spol. s r.o .  ešte i v roku 2015  vykonávala niektoré 

činnosti týkajúce sa mikropôžičiek, ktorých správu ukončila v roku 2013 a odovzdala 

k 31.1.2013 všetky nesplatené pohľadávky býv. Národnej agentúre pre rozvoj 

malého a stredného podnikania v Bratislave . Išlo o odblokovanie  založených 

nehnuteľností na Katastri nehnuteľností v Prievidzi, týkajúcich sa  mikropôžičiek, 

ktoré boli splatené v tomto roku. 

 

Okrem toho sme poskytovali krátkodobé pôžičky z vlastných prostriedkov, aby sme 

získali výnosy na krytie nevyhnutných nákladov, ktoré si vyžadoval majetok 

nachádzajúci sa v tejto spoločnosti, t.j. budova a motorové vozidlo, kde bolo 

potrebné vykonávať najnutnejšie opravy, aby nebola narušovaná prevádzka 

v prenájme budovy, ktorú zabezpečuje Podnikateľské a inovačné centrum, 

technologický inkubátor Prievidza. 

 

Spoločnosť už tretí rok nevykonáva poradenskú činnosť, nakoľko programy 

poradenstva sú určené na realizáciu pre neziskové organizácie.  

 

BIC Prievidza, spol. s r.o. vykonáva len udržiavacie činnosti a činnosti vyplývajúce 

z nájomných zmlúv s BIC TI Prievidza.   
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1. Zoznam spoločníkov 

Mesto Prievidza 

Nám. Slobody 

Prievidza 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,   IČO: 36 005 622 

Matice slovenskej 10 

971 01  Prievidza 

Ing. František Vrták,  R .č. 540803/2850 

Ul. V. B. Nedožerského 13/7 

Nedožery-Brezany 

2. Činnosť spoločnosti 

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: 

- školiaca činnosť  
- sprostredkovanie obchodných kontaktov a kapitálových fondov 
- plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských stredísk 
- podnikateľské poradenstvo a starostlivosť o novozaložené firmy 
- zabezpečenie informačnej činnosti, know-how každého druhu 
- vedenie účtovníctva 
 

3. Finančné hodnotenie – všetky údaje sú vykazované v celých € 

 

    3.1. Finančná situácia 

 

Účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená 09.3.2016.  Po tomto termíne 

bolo podané aj daňové priznanie za rok 2015 a zaplatená daňová licencia 

Porovnanie hlavných ukazovateľov                                            2015       2016                                                                    

Výnosy                                                                                              2163     12006 

Náklady                                                                                            5210     11406 

Výsledok hospodárenia   před zdanením                                 -3045       +600 

Daň z príjmu PO                                                                               482        -482 

VH v schvaľovacom konaní                                                        -3527      +116 



    3. 2 Výsledok hospodárenia  /po zaúčtovaní DP/ 

Č. účtu - názov účtu Plán 2015€ Skut.2015 € Skut. 2014 € Rozdiel  2015-2014 Plnenie plánu v % 

501– spotreba materiálu 1000 1492 1139 +353 149,20 

511 – údržba  52 779 -727  

512 – cestovné  0 0 0  

513 – reprezentačné  0 0 0  

518 – služby ostatné 1000 2273 2178 +95 227,30 

521 – mzdy  0 0 0  

524 – zákl. soc. poistenie  0 0 0  

527 – zákl. soc. náklady  0 0 0  

531 – daň z mot. vozidiel 150 148 150 -2 98 ,67 

532 – daň z nehnuteľností  800 787 787 0 98,37 

538 – ost. dane a poplatky 150 6 73 -67 4,00 

543 - dary  0 0 0  

548 – ost. náklady na hosp.činn   343 304 +39  

551 – odpisy DHIM a NIM 0 0 5896 -5896  

565 – tvorba a zúčtovanie OP  0 0 0  

568 – ost. finančné náklady  107 100 +7  

591 – daň z príjmov   482 482 0  

Náklady celkom 2700 5690 11888 -6198 270,74 

602 – tržby za práce a služby  1000 0 1469 -1469 0,00 

644 – zml.pokuty,sank. úroky  0 4089 -4089  

648 – ost .prev.  výnosy   0 0 0  

662 – pripísaný úrok 1700 2163 6448 -4285 127,23 

668 – ostatné fin. výnosy 0 0 0 0  

Výnosy celkom 2700 2163 12006 9843 80,11 

Výsledok hospodárenia + -  0 -3527 +118   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledok hospodárenia po zaúčtovaní daňovej povinnosti – daňovej licencie je strata v celkovej 

čiastke 3527 €, z toho strata pred zaúčtovaním daňovej povinnosti predstavuje čiastku 3045 €, plus 

daňová povinnosť 482 € /2 € zrážková daň, + daňová licencia 480€/. 

Celkom náklady boli plánované v čiastke 2700 €, čerpané 5690 €, t.j. % plnenia 270,74.  

Ide hlavne o spotrebu materiálu, kde boli vynaložené najnutnejšie výdavky najmä týkajúce nákupu 

materiálu k zabezpečeniu  údržby a opráv budovy , ktoré boli vykonané svojpomocne. 

Nákladová položka  služby ostatné bola v pláne počítaná vo výške 1000 €, skutočnosť predstavovala  

čiastku 2273 €. Tu je tiež potrebné uviesť, že boli objednávané  služby, ktoré nebolo možné inak riešiť 

a  ktorých vykonanie bolo potrebné. 

S nákladovými položkami daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti a ostatné dane  a poplatky 

bolo v pláne počítané v plnej výške, nakoľko sa jedná o opakujúce sa náklady. 

Náklady na hospodársku činnosť tiež neboli plánované a vykázaná skutočnosť predstavuje  náklady na  

poistenie budovy  a poistenie motorového vozidla. 

 

Odpisy DHIM a NIM neboli plánované, nakoľko BIC s.r.o. má z prenájmu budovy príjem z nájomného  

vo výške 0,30 €, nakoľko bezplatne prenajíma budovu pre potrebu BIC-TI. 

 

Čo sa týka výnosov – tržby za práce a služby boli plánované v čiastke 1000 €, v skutočnosti príjem za 

práce a služby vykazoval O €. 

 

Ako sme už v úvode uviedli, PO i SZČO sa snažia veci riešiť vlastnými silami – vlastným personálom, 

v snahe šetriť vlastné prostriedky. 

 

Plánovaný pripísaný úrok oproti 1700 €  bol tento dosiahnutý v čiastke 2163 €. 

 

 

 

 

  

 

 



3.3. Aktíva a pasíva                                                                       2015                               2014 

 

 

Aktíva celkom                                                           152209                        155356                                        
               

Dlhodobý hmotný majetok spolu                                              39569                               39569  

z toho :          budovy       38276                               38276 

                      pozemky         1293                                 1293 

                      samotné hnuteľné veci                0                                       0 

Obežný majetok                                                                          112536                            115636          

Zásoby                 0                                      0 

Krátkodobé pohľadávky                                                                53232                             98024     

Z toho :           pohľadávky z obchodného styku                                 0                                  524 

                        ostatné KP                                                                53232                             97500    

                                       

Finančné účty                                                                                   59304                            17612 

z toho :           peniaze, ceniny                                                              29                                 629  

                       účty v bankách                                                          59275                            16983 

Náklady budúcich období                                                                  104                                 151 

 

 
 

 

 

 

 



Pasíva celkom                                                            152209                 155356 

Vlastné imanie                                                         150681           154209 

Základné imanie      125839                     125839 
Kapitálové fondy                                                                           21143             21143 
Fondy zo zisku           6671                         6671  

Výsledok hospodárenia minulých rokov             555                            438 

z toho :          nerozdelený zisk minulých rokov             555                            438 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                             -3527                            118 

     

Záväzky                                                                                     1528               1147 
                         
Dlhodobé záväzky                                                                                  0                                0 

Krátkodobé záväzky                                                                        1527                          1147                  

z toho :          záväzky z obchodného styku            900                            517                          

záväzky voči zamestnancom                0                                 0 

                      záväzky zo SZ                                                                   0                                  0           

                      daňové záväzky a dotácie                                          628                            630                  

Výdavky budúcich období                                                                   0                                  0 

Výnosy budúcich období                                                                     0                                  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako podľa hore uvedeného vidieť  mierne sa znížili stavy aktív a pasív ku 31.12.2015, v porovnaní so 

stavom  k 31.12.2014.  Je  však potrebné hodnotiť kladne   skutočnosť, že spoločnosť  nemá žiadne 

pohľadávky ani záväzky  po lehote splatnosti. 

4. Ostatné informácie 

    4.1. Vývoj činnosti účtovnej jednotky 

Rok 2015 bol dvadsiatym tretím  rokom od založenia spoločnosti. 

V roku 2015 spoločnosť vykonávala len : 

- finančné služby z vlastných prostriedkov  
  4.2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 

vyhotovuje výročná správa 

Po skončení účtovného obdobia, t.j. od 31.12.2015 

 do dnešného dňa nenastali v účtovnej jednotke žiadne udalosti osobitného významu. 

    4.3. Predpokladaný budúci vývoj činností účtovnej jednotky 

Účtovná jednotka predpokladá nepretržité pokračovanie svojej doterajšej činnosti, avšak 

v obmedzenom rozsahu a len pre organizácie, ktorým sa neposkytujú žiadne úľavy. Nie je predpoklad 

možnosti získania prostriedkov na poradenská činnosť a vzdelávanie pre začínajúcich SZČO.  

Ostatné činnosti, ktoré má spoločnosť v náplni sa vyskytujú len sporadicky a to i z toho dôvodu, že 

jestvujúce firmy /FO i PO/ už majú odborne zdatný manažment, ktorý tieto činnosti vykonáva 

a tiež, že firmy v dôsledku dopadu krízy musia šetriť so svojimi prostriedkami.  

4.4. Návrh na schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015: 

Výsledok  hospodárenia za rok 2015 navrhujeme schváliť  nasledovne: 

1,) výsledok hospodárenia – stratu v celkovej čiastke   -3527,20 €      

      Navrhujeme pokryť  nerozdeleným VH za  minulé roky  v čiastke 555,46 € 

      /Zaúčtovanie MD 428/ Dal 431/, 

2/   zostatok- strata v čiastke 2971,74 € pokryť prostriedkami vedenými na účte 413 –      

      kapitálové fondy, kde sa zúčtovávali výsledky hospodárenia 

     hospodárenia súvisiace s dotáciami /v tej dobe kontrolovali účtovníctvo auditori/ 

     /Zaúčtovanie MD 413/ Dal 431/. 

 

 


