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Faco lo Fac6 Buslness

sPRAVA NEzAvtslÉno auoĺľoRa

Vlastníkom a Štatutárnym orgánom CC omikron s.r'o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

1' Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti CC omikron s'r.o. (d'aĺej len ,,Spoločnost"'), ktorá obsahuje
súvahu k 31. máju 2021, výkaz ziskov a strát za obdobie od dátumu vzniku 28. apríla 2021 do 31. má1a 2021
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metÓd.

2. Podl'a náŠho názoru, priloŽená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii Spoločnosti
k 31 ' máju 2021 a výsledku jej hospodárenia za obdobie od dátumu vzniku 28. apríla 2021 do 31. mája 2Q21 podl'a
zákona č' 43112002 Z.z. o Účtovníctve v znenĺ neskorŠích predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

3. Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing' lSA).
Naša zodpovednost' podl'a týchto Štandardov je uvedená v odseku Zodpovednost' audítora za audit účtovnej
závierky. od Spoločnosti sme nezávislí podl'a ustanovení zákona Ó. 42312015 o Štatutárnom audite a o zmene a
doplnení zákona č- 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorŠích predpisov (d'alej len ,,zákon o Štatutárnom
audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili
sme aj ostatné poŽiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, Že audítorské dÔkazy, ktoré
sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

lná skutočnost'

4. Spoločnost'nespíňa vel'kostné kritériá pre povinný audĺt Účtovnej závierky vzmysle zákona o ÚčtovnÍctve, ateda
nemusí ani vypracovat'výročnú správu. Pre audit účtovnej závierky sa rozhodla dobrovol'ne.

Zod p ov ed n ost' štatutá rn e h o o rg á n u za ú čtov n ú záv i e rk u

5. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o účtovníctve azatie interné kontroly' ktoré povaŽuje za potrebné na zostavenie Účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či uŽ v dÔsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní Účtovnej závierky je Štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretrŽite pokračovat' vo svojej činnosti' za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretrŽitého pokraČovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za pouŽitie predpokladu nepretrŽitého pokračovania v činnosti v Účtovníctve, ibaŽe
by mal v úmysle Spoločnost'zlikvidovat'alebo ukončit' jej činnost', alebo by nemal inú realistickú moŽnost'neŽ tak
urobit'.

Zodpoved n ost' au dítora za aud it účtov nej závierky

6. NaŠou zodpovednost'ou je zĺskat' primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či uŽ v dÔsledku podvodu alebo chyby, a vydat'správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný pod|'a medzinárodných audítorských
štandardov vŽdy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti mÔŽu vzniknút'v dÔsledku podvodu
alebo chyby azavýznamné sa povaŽujú vtedy, ak by sa dalo odÔvodnene očakávat', že jednotlivo alebo vsúhrne
by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouŽívatel'ov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky'

7. V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských Štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný Úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či uŽ v dÔsledku podvodu
alebo chyby' navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame
audítorské dÔkazy' ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náŠ názor. Rĺziko neodhalenia

G bakertitty
A Bakor Tllly
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Významnej nespráVnostĺ v dÔsledku podvodu je vyŠŠie ako toto riziko v dÔsledku chyby, pretoŽe podvod
mÔŽe zahŕňat' tajnú dohodu, falŠovanĺe' úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie
internej kontroly.

oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút'audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektÍvnost'interných kontrol
Spoločnosti.

Hodnotĺme vhodnost' pouŽitých účtovných zásad a účtovných metÓd a primeranost' účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií' uskutočnené Štatutárnym orgánom.

Robíme zäver o tom, či Štatutárny orgán vhodne v účtovníctve pouŽíva predpoklad nepretrŽitého
pokraČovania v činnostĺ a na základe získaných audítorských dÔkazov záver o tom, či existuje významná
neistota v sÚvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktoré by mohli významne spochybnit' schopnost'
Spoločnosti nepretrŽite pokraÓovat' v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme
povinní upozornit'v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak
sú tĺeto informácie nedostatočné, modifikovat' náŠ názor. NaŠe závery vychádzajÚ z audítorských dÔkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však mÔŽu spÔsobit',
Že Spoločnost' prestane pokračovat' v nepretržitej či nn osti.

Hodnotíme celkovú prezentáciu' ŠtruktÚru a obsah účtovnej závierky Vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či Účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spÔsobom' ktorý vedie k ich
vernému zobrazeniu.

Bratislava, 11.6.2021

a

a

a

f/* /žŽ---
TPA AUDIT s.r.o.
Licencia SKAu i. 304

lng. lvan Paule, CA, FCCA
zodpovedný audÍtor
Licencia SKAu č. 847
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pod nikatelbv v podvojnom účtovn íctve

zostavenák 3 1.0 5.2 021
číselné údaje sa zarovnávajú Vpravo' ostatné údaie sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypÍRaiĺ paličkorným pÍsmom (podl'a tohto vzoru), pĺsacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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UZPODvI4_1

Uč PoD

TlaiVo Vyt laené z Portálu Fs

Daňové identifikačné číslo

2121486587
lČo

537 24836
SK NACE

6 4.9 2.0

Účtovná závierka

riadna

X mimoriadna

priebeŽná

Účtovná jednotka

X malá

veľká

(vyznačĺ sa x)

Mesiac Rok

od 4 2 021
do 5 2021

Za obdobie

4 2 021
4 2 021

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

do

Pri loŽené súčasti účtovnej závierky
X Súvaha (Úč PoD 1-01)

(v celých eurách)
X Výkaz ziskov a strát (Úč PoD 2_01)

(v celých eurách)
X Poznámky (Úč PoD 3_01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

CC Omikron s ro

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

MÝTNA
PsČ obec

811 O BRATISLAVA
označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OS BA I , Odd ie I Sro
B
Telefónne čĺslo Faxové číslo

0254416007
E-mailová adresa

Čĺslo

48

t V l oŽk a . 1 5 2 1 7 8 ĺ

Schválená dňa:

.2 0

Pod pisotný záznam štatutá rneho

,r,//
0 3.0 6.2 021

Zostavená dňa

Záznamy daňového úradu

odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úraduMiesto pre evidenčné čísloL MF sR č. 18009/2014 Strana 1
J



UZPOOVI  2

Dtc2 1 2 1 4 8 6 5 B 7
PO 1-01
Súvaha Éo5 37 2 4 B 3 6

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1 Netto 2

Bezprostredne predchádzaJúce
účtovné obdobie

Ozna.
čonle

a

STRANAAKTĺV
b

čĺslo
Íladku

c 1
Korekcla - časť 2 Netto 3

5000 5000SPOLU MAJETOK
ľ.02+r.33+r'74

0í

5000
A. Neobežný majetok

r.03 + r. 11 + r.21
02

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

03

4.t.1 Aktivované náklady
na v'.ývoj
(0't2\ - to72,091N

04

2. Softvér
(013) - /073, 091A/

05

3. oceniteľné práva
(014) - t074,0s1N

06

4. Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5. ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X' 091Á/

08

o. obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041 ) - /093i

09

7
Poskýnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný maietok
(051) - /095A/

10

4.il. Dlhodobý hmotný
maJetok
súčet (r. 12 až
r,201

11

4.il.1 Pozemky
(031 ) - /0924/

12

2. Stavby
(021) - t081,0s2N

13

3.
samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnutel'ných
vecí
(022) - 1082,092N

14

tl!ltililililillil]1ililt 
-l
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UzPODvl4_3

Súvaha
Úepooĺ-o olČ2 1 2 1 4 8 6 5 8 7 Éo5 37 2 4 8 3 6

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1 Netto 2

Bezprostred ne predchádzaJúce
účtovné obdobie

Netto 3

čĺslo
Íladku

c 1
Koľekcla - časť 2

Ozna.
čenle

a

STRANAAKTĺV
b

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(02s) - /085, 092A/

't54.

5. Základné stádo a
ťaŽné zvieratá
(026) - i086, 0924/

16

6. ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 0924/

17

7 obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - t0s4t

18

8.
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095ÁJ

19

o opravná poloŽka
k nadobudnutému
majetku
(+/_ 097) +Ä 098

20

4.il1. Dlhodobý finančný
maJetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

4.ilt.'l papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A'
062A' 063A) - /096Á/

Podielové cenné
22

232.
Podielové cenné

a
s

3. ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /0964/

24

4. PôŽičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096Á/

25

265.
PôŽičky v rámci
podielovej účasti
okrém prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /0964/

pÔŽičky
/0964/

Ostatne
(067A) -

27

287
Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (0654,
069A,06M) - /0964/

ilil]ililll]tlIillillll 
-l
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UZPODvI 4

Dlč,z 1 2 1 4 8 6 5 8 7
Uč

Éo5 37 2 4 8 3 6
Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1 Netto 2
Bezprostred ne predchádzajúce

účtovné obdobie
Ozna-
čanlo

a
STRANAAKTĺV

b

čislo
Íladku

c 1
Korekcia - časť 2 Netto 3

8.

0694,

29

9. Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22x4)

30

10. obstarávaný
dlhodobý íinančný
majetok
(043) - /096tu

31

11

Íinančný majetok
(053) - /0954/

Poskytnuté
preddavĺ<y
na dlhodobý

32

s000 5000B. obežný maJetok
r.34 + r.41 + r, 53 +

r. 66 + r. 7'l

33

5000
B.t.

35 až
Zásoby
súčet (r
r.40)

34

8.t.1 Materiál
(112,119,11X)
-/191,19)U

35

2.
Nedokončená
uýroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X1' -
t't92-'t93. 19Xt

36

3. Výrobky
(123',) - 11941

37

4. zvieratá
(124) - t19st

38

5. Tovar
(132,133,13X,139)
- /196' 'ĺ9)0

39

6. Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /3e 1N

40

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

41

B'l!.ĺ Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45|

42

ilil1]llililililililil1il] 
-l
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UZPODvI4_5

Éo5 37 2 4 B 3 6Súvaha
UčPoD1-01

olČ,2 1 2 1 4 B 6 5 8 7

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť í Netto 2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Korekcla - časť 2 Netto 3

Ozna.
čénle

a

STRANAAKTĺV
b

čĺslo
Íledku

c 1

1.a
Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (31íA'
312A,3'ĺ3A' 314A'
315A, 31XA) - /391A/

43

1.b.
PohlEdáVlry z obchodné_
ho styku v rámci podielo-
véi Účasti okrem pohľa_
dávok voči prepojeným
účtovným iednotkám
(3'|ĺA' 312A' 313A' 314A,
3't5A.3 rXA)- i3914/

44

1.c.
ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(3114, 312A, 3134,
3144, 3154, 31XA) -
/3914/

45

462. Čistá hodnota
zákazky
(3164)

3. ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným .|ednotkám
(351A) - /391A/

47

4.
ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
í35'ĺA) -/39'lÁ/

48

Pohl'adávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(3544,35s4, 3584,
35XA) - /391A/

495.

6. Pohl'adávky
z derivátouj'ch
operáciÍ
(3734,3764)

50

7 lné pohl'adávky
(3354, 336A, 33X4,
3714, 3744, 3754,
378A) _ /391ÁJ

5'ĺ

I odloŽená daňová
pohľadávka
(4814)

52

50005000
5000

B.!ll. Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r' 58
až r. 65)

53

548.ilt.1, Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

1.a.
PohľadáVky z obchod_
ného styku voči
prepojeným Účtovným
jednotkám (3'ĺ1A'
312A, 3134, 3144,
315A' 31XA) - i391Á/

55

1.b.
PohhdáVKy z obcnodnr_
ho styku V rámci podielo_
Voi účasti okr€m pohľa_
dávok Voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A' 3ĺ2A' 3í3A' 314A
315A.31XAt -/391AJ

56

ililililililil|ill1]lill 
-l
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Súvaha
Úepooĺ-oĺ Dlč,2 1 2 1 4 B 6 5 8 7 lčo5 37 2 4 8 3 6

Bežné účtovné obdobie
Brutto _ časť 1 Netto 2

Bezprostred ne predchádzaj úce
účtovné obdobie

Ozna.
č6nlé

a

STRANAAKTíV
b

čĺslo
Íladku

c 1
Korekcia - časť 2 Netto 3

1.c.
ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(3114,3124, s134,
314A, 315A, 31XA) -
/391Pi/

57

2. Čistá hodnota
zäkazky
(3164)

58

3 ostatné pohl'adávky
Voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /3914/

59

4
ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa_
dávok voči prepo|eným
účtovným iednotkám
(3514) - /3914/

60

5
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a zdruŽeniu (354A'
3554,3584,35X4,
398A) - /391A/

6í

b Sociálne poistenie
(3364) - /3914/

62

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

63

B Pohľadávky
z derivátoých
operáciĺ
(373A, 376A)

64

5000 5000I lné pohl'adávky
(335A, 33XA, 371A,
3744, 3754, 3784)
- t391N

65

5000
B.IV. Krátkodobý

ílnančný majetok
súčet (r. 67 aŽ r.70|

66

B.tv.1
Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A'
2534, 2564,2574,
25xA)-/2síA' 29xA/

67

2.
Krätl(odoby ÍĺnanČný
majetok bez krátkodobé.
ho finančného majetku
V prepojených účtov-
ných jednotkách (251A'
2534.2564. 2s74.
25XA) _ /29'ĺA. 29XÁ/

68

3.

podiely
(252)

Vlastné akcie a
vlastné obchodné

69

4. obstarávaný
krátkodobý Íinančný
majetok
(259, 314A) - 1291N

70

il|]|ilil1ilil|ililililt 
-l
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UZPODVI4 7

Dtc2 1 2 I 4 B 6 5 8 7 Éo53724836
Bežné účtovné obdobie

Netto 2
Bezpľostred ne predchádzaj úce

účtovné obdobleBrutto _ časť'|
Netto 3

Ozna-
čenlé

a

STRANAAKTIV
b

čĺslo
Íladku

c 1
Korekcla - časť 2

B.V. Finančnó Účty
ĺ.72 + r.73

71

8.V.1 Peniaze
(2't1,213,21X)

72

2 Účty V bankách
(221A, 22X, +l- 261)

73

c. časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r.78)

74

c.1
Náklady budúcich
obdobĺ dlhodobé
(3814,3824)

75

2. Náklady budÚcich
období krátkodobé
(3814,3824)

76

3. PrÍjmy budúcich
obdobÍ dlhodobé
(3854)

77

4. Príjmy budúcich
obdobĺ krátkodobé
(3854)

78

Bezpľostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

Ozna.
čénie

a

STRANA PAS|V
b

čĺslo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie 4

sPoLU vLAsTNÉ IMANIE A zÁVÄzKY
r.80 + r. ĺ01 + r. 141

79 5000 5000
A. Vlastné lmanie r.81 + r.85 + r.86 + r.87 +

r.90+r.93+r.97+r.100 80 3416 5000
81 5000 5000A.l. Zák]adné imanle súčet (r. 82 až r. 84)

50004.t.1 Základné imanie (4'l1 alebo +Ĺ 491 ) 82 5000
2. Zmena základného imania +Ä 419 83

3, Pohľadávky za upÍsané vlastné imanie
(/-/353)

B4

A.lr. Emisné ážio (412| 85

4.1il. ostatné kapltálové fondy (413) 86

A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87

A.tv.1
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A,418,421A,422) 88

2.
Rezervný
podĺely (4

fond na Vlastné akcie a Vlastné
17A,421A) 89

ililtililtililllllillllIlil 
-l
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Dtc2 1 2 1 4 8 6 5 I 7 Ičo5 37 2 4 8 3 6

Ozna.
čonle

a

STRANA PASĺV
b

čĺslo
rladku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdoble

5

A.V. ostatné fondy zo zlsku r' 9'| + r' 92 90

A.V.1 Štatutárne fondy (423, 42X) 91

2 Ostatne fondy (427, 42X) 92

A.Vt. oceňovacie rozdlely z precenenla
súčet (r. 94 aŽ r' 96)

93

A.Vt.1. oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+l- 414) 94

2 oceňovacie rozdiely z kapitálouých
úč?stín (+/- 415) 95

3
oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčenÍ' splynutí a rozdelení (+Ĺ 416) 96

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov
Í.98 + r. 99 97

A.Vil. t. Nerozdelený zisk minulých rokov (42B) 98

2 Neuhradená strata minulých rokov (Ĺ/429) 99

A.Vilt.
Výsledok hospodárenla za Účtovné obdo-
bie po zdanení /+J r. 0í . (ľ' 8't + r. 85 + r. 86
+ r' 87 + r' 90 + r' 93 + r.97 + r.10í + r. í41)

100 -1584
B. Zäväzky Í.102+ r. 118 + r.'l21 +Í.122

+ r. 136 + r. 139 + r.140 í01 1584
B.l. Dlhodobé záväzky

súčet (r. 1 03 + r. 107 až r. 117| 102

8.t.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 'l04 až r. 106)

103

1.a.
Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným Účtovným jednotkám
(321A.475A. 476A)

't04

1.b.
záväzky zobchodného styku V rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov Voči prepojeným
Účtovným iednotkám (321 

^. 

47 5^. 476A\
105

1.c. ostatné záväzky z obchodného styku
(3214,4754,4764) 106

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107

3. ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A' 47XA) 108

4.
ostatné záväzky v Émci podielovej účasti
okrem záväzkov Voči prepojeným účtovným
iednotkám u71A,47xA)

109

5. ostatné dlhodobé záväzky (479^' 47xA) 110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112

8. Vydané dlhopisy (47 3N -l255A\ 113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114

10.
lné dlhodobé záväzky
(336A, 3724, 47 44, 47XA)

'ĺ15

11
Dlhodobé záväzky z derivátouých operácií
(3734,3774) 116

12. odloŽený daňouý záväzok (481 A) 117

UZPODV14 I
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Súvaha
Úepooĺ_oĺ otc2 1 2 1 4 8 6 5 8 7 lčo5 37 2 4 8 3 6

Ozna-
čenie

a

sĺRĺlĺl pĺsĺv
b

čĺslo
riadku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

B.il. Dlhodobó ľezorvy r. íĺ9 + Í.120 118

8.il.1 Zákonné rezervy (451A) í19

2. ostatné rezeruy (459A' 45)(A) 120

8.til. Dlhodobé bankové úvery (461A' 46XA) 't21

B.tv. Krátkodobó záväzky
súčet (r. 1 23 + r' 127 až í 135|

122 84
B.tv.1, Záväzky z obchodného styku

súčet (r. 124 až r' 126| 123 84
'1.a.

zäväzKy zobchodnéno styKu voei prepo'enym
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
3254. 3264. 32XA. 4754. 4764. 4784. 47XA)

124

1.b.

záväzky z obcnodného styl(u v rámci podielovel
účasti okrem záVäzkov voči prepoieným
účtovným jodnolkám (321 A' 322^, 324 A, 325^,
3264. 32X4. 4754. 4764. 4784. 47XA)

125

'l.c.
ostatné záväzky z obchodného styku
(321 A, 3224, 324^, 3254, 3264, 32X4,
4754.4764.4784. 47XA\

126 84
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127

3.
ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A' 36XA' 471A,47xA) 't28

4.
ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepoieným účtovným
iednotkám (361A' 36XA' 471A,47xA|

129

5. záväzky voči spoločnĺkom a zdruŽeniu (364,
365, 366, 367, 368,398A,478A, 479A) 130

o. Záv äzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

131

7 Záväzky zo socĺálneho poistenia (336A) 't32

8.
Daňové záväzky a dotácie
(341, U2,343, 345, 346, 347, 34X)

133

9. Záväzky z derivátových operácií
(3734,3774) 134

10. lnézáväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 4794, 47XA\

'ĺ35

B.V, Krátkodobé rczénry r. 137 + r. 138 136 1500
8.V,1 Zákonné rezervy (323A' 451A) '137

2. ostatné rezerw (323A' 32x' 459A' 45XA) 138 1500
B.VI. BeŽné bankové úvery

(221 A, 231, 232, 23X, 461 A, 46XA) í39

B.V[. Krátkodobé Íinančné
(241, 219, 24X, 4734,

vtýpomoci
/-/2s54)

140

c. časové rozlíšenle
súčet (r' 142 aŽ r. 145|

14'l

c.1 Výdavky budúcich období dlhodobé
(3834)

't42

2.
Výdavky budúcich obdobĺ krátkodobe
(3834)

'143

3. Výnosy budÚcich obdobÍ dlhodobé
(3844) 144

4. Výnosy budúcich obdobÍ krátkodobé
(3844) 145

UZPODvI4_9
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a Dlč,2 1 2 1 4 8 6 5 8 7 Éo5 37 2 4 B 3 6

Ozna-
čenlo

a

Text

b

čĺslo
ŕladku

c

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie
1

bezprostrodne predchádzalúce účtovné
obdobie

2

čisty obľat (časť účt. tr, 6 podľa
zálranal

0'l

Výnosy z hospodárskeJ člnnostl spolu
súčet (r. 03 až r' 09)

02

t. Tržbyzpredaja tovaru (604' 607) 03

il. TrŽby z predaja vlastných uýrobkov (601 ) 04

ilt. Tžby z predaja sluŽieb (602' 606) 05

tv. zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+Ĺ) (účtová skupina 61 )

06

Aktivácia (účtová skupina 62) 07

VI
Tžby z predaja dlhodobého nehmotného
majétku' dlhodobého hmotného majetku a
materiálu G41.642].

08

vil ostatne uýnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, &8, 655, 6s7)

09

Nál(lady na hospodärsku Člnnosť spolU
r. 1í + r. 12+ Í.13+ Í"l4+ Í.15 + r.20 +
? 2'l +"'2Ä+r 25+Í'28

10 1584
A. Náklady vynaloŽené na obstaranie

predaného tovaru (504' 507)
't1

B spotreba materiálu' energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501' 502' 503)

12

c opravné poloŽky k zásobám (+/_) (505) 't3

SluŽby (účtová skupina 51) 14 1584
E osobné náklady (r. 'ĺ6 aŽ r' 19) 15

E.1 Mzdové náklady (521' 522\ 16

2. odmeny členom orgánov spoločnosti a
druŽstva (523) 17

3. Náklady na sociálne poistenie
(524,525,526) 18

4. Sociálne náklady (527, 528) 19

F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20

G.
a

a
hmotnému 22+r.

21

G.1
odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551 )

22

2.
opravné poloŽl(y l( dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému maietku (+Ĺ) (553)

23

H.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, u2) 24

l. opravné poloŽky k pohľadávkam (+Ĺ)
(547) 25

J. ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, il6, 548, 549, 55s, 557)

26

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r' 02 - r. 'l0) 27 -1584

10

ililllillillillllrilllllilll -|
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Výkaz ziskov a strát
UčPoD2-0'1

Dlč2 1 2 1 4 8 6 5 8 7 Éo5 37 2 4 8 3 6

Ozna-
č6nlé

a

Téxt

b

čĺslo
rladku

c

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne pľedchádzajúce účtovné
obdobie

2

Pľidaná hodnota
r. 06 + r. 07) - (r. 'l

(r.03+r.04+r.05+
'l + ĺ.12 + r. 13 + ľ. 14)

28 -1584
Výnosy z finančne|
+ r.3í + r.35 + r.39

činnosti spolu r.30
+ r.42 + t.43 + t. 44

29

vilt. Tžby z predaja cenných papierov a
podielov (661) 30

tx. Výnosy
súčet (r,

z dlhodobého Íinančného majetku
32 aŽ r. 34\ 31

tx.l Výnosy z cenných papierov a podĺelov
od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem rnýnosov
oreooienÝch ÚčtovnÝch iednotiek (665A)

33

3.
ostatné v1inosy z cenných papierov a
podielov (6654) u

X. Výnosy z krátkodobého Íinančného majetku
súčet (r. 36 aŽ r. 38)

35

x.1 Výnosy z krátkodobého Íinančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36

2.
Výnosy z krátkodobého finančného maietku
v podielovej účasti okrem uj'nosov
prepoiených účtovných iednotiek (666A)

37

3. ostatné rnýnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A) 38

xt. Výnosové úroky (r.40 + r.41) 39

xt,1
Výnosovó úroky od
účtovných jednotiek

prepojených
(6624) 40

2. ostatné výnosové úroky (662A) 41

xil. Kuzové zisky (663) 42

xilt. Výnosy z precenenia cenných papierov a
uýnosy z derivátových operáciĺ (664' 667)

43

XIV. ostatné výnosy z Íinančnej činnosti (668) 44

Náklady na finančnú člnnosť
+ l' 47 + ľ. 48 + r. 49 + r. 52 + r'

spolu r.46
'53+ŕ.54

45

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46

L. Náklady na krátkodobý Íinančný majetok
(566)

47

M. opravné poloŽky k finančnému majetku
(+Ĺ) (565)

48

N Nákladové úroky (r' 50 + r. 51) 49

N.1
Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (5624) 50

2. ostatné nákladové úroky (562A) 51

o. Kuzové straty (563) 52

P.
Náklady na precenenie cenných papĺerov a
náklady na derivátové operácie (564' 567)

53

o. ostatné náklady na Íinančnú činnosť
(568, 569)

54

UZPoDví4-11
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ziskov a strát Dlč2 1 2 1 4 8 6 5 8 7 Éo5 37 2 4 8 3 6

Ozna.
čonlo

a

Téxt

b

čĺslo
rladku

c

Skutočnosť

bežné účtovné obdoble
1

bezprostredne predchádzajúce účtovnó
obdobie

2

Výsledok hospodárenia z Íinančnej
činnostl (+/-) (r. 29 - r' 45)

55

Výsledok hospodárenla za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r' 27 + ľ. 55)

56 -1584
R. Daň z príjmov (r. 5B + r. 59) 57

R.'l Daň z príjmov splatná (591' 595) 58

2. Daň z prljmov odloŽená (+/-) (592) 59

s. Prevod podielov na uýsledku hospodárenia
spoločníkom (+Ĺ 596)

60

Výslodok hospodáronia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61 -1584

UZPODvI4_'12
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ám 1POD 3 0 ICO: 53724836 DIC:2121486587

PoZNAMKY K UČToVNEJ ZAV|ERKE202',|

zostavené podl'a opatrenia č.MF/23378l2014-74 (Fs č'1212014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

účtovnej závierke a ľozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre malé účtovné jednotky

Článok l- VŠEoBEcNÉ lNFoRMAGlE

1) Základné informácie o účtovnejjednotke:

obchodné meno CC omĺkron s.ľ'o
Sĺdlo: Mýtna 48' 811 07 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručenĺm obmedzeným
Dátum vzniku Zápis do obchodného registra 28.4'2021
Hlavný oredmet podnikania: Ostatné poskvtovanie Úverov

Subiekt vereiného záuimu: Spoločnosť nie ie subiektom vereiného záuĺmu ($ 2/14 ZoU)
Učtovné obdobie: Poznámky k mimoriadneiUZza obdobie 4-512021

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie prĺslušným orgánom

účtovnejjednotky: Vznik UJ v roku2021

3) Právny dÔvod na zostavenie účtovnej závierky - mimoriadna účtovná závierka pre účely prĺpravy prospektu k predmetným

cenným papierom (podl'a Delegovaného nariadenia komisie EU 2019/980)

4) Udaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou: UJ nie je súčasťou konsolidovaného celku

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Účtovnej jednotky

Názov poloŽky Bežné účtovné obdobie
Bezprostľedne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia 0 0

Článolĺ ll- lNFoRMAclE o oRGANocH sPoLoČNosTl

lnformácie o orgánoch Účtovnejjednotky :

Konatelia spoločnosti: JUDr' Katarĺna Dvorská

lng. Róbeŕ Mitterpach, MBA

Článolĺ lll- lNFoRMAclE o PR|JATÝCH PosTUPocH

1) Učtovná jednotka bude nepretžite pokračovať vo svojej činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle

$ 7 ods' 4 zäkonao účtovníctve.

2) lnformácia oaplikácii účtovných zásad aÚčtovných metód, ktoré sÚ dÔleŽĺte na posÚdenie majetku, závázkou,
finančnej situácie a výsledku hospodárenia a infomácia o zmenách účtovných zásad a zmenách Účtovných metód' a to

suvedenĺm dÔvodu ich uplatnenia aich vplyvu na hodnotu majetku, závázkou, vlastného imania avýsledku
hospodárenia. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metod nie sú hodnoty za bezprostredne
predchádzajÚce účtovné obdobie vjednotlivých súčastiach Účtovnej závierky porovnatel'né, uvádza sa vysvetlenie
v neporovnatel'ných hodnotách - nie je obsahová náplň.

1



oznam 3 01POD ICO: 53724836 Dtc.2121486587

3) lnformácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza Íinančný vplyv týchto
transakciĺ na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prĺnosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto
rizĺk alebo prĺnosov je potrebne na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky (napr. súdne spory, zmluvy,
časovo limitované licencie a oprávnenia, podnikové kombinácie, záväzky investovať, dopad legislatívy, celkový pokles

v hospodárskom segmente) - nie je obsahová náplň.

4) SpÔsob a určenie oceňovania majetku a záuázkov (vrátane rozhodujúcich odhadov)

a) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záuäzkov ($ 25 ZoU):

b) Trvalé zníŽenie hodnoty majetku nebolo Účtované' Prechodné znĺŽenie hodnoty majetku je zaúčtované formou
opravnej poloŽky stanovené odborným odhadom bonity klienta _ nie je obsahová náplň'

c) Záuäzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkou' Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným
odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktoý nie je finančným nástrojom pri oceňovanĺ reálnou
hodnotou - nie je obsahová náplň,

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovanĺ obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi - nie je

obsahová náplň.

f) Učtovná jednotka nepouŽila dobrovol'né oceňovanie obchodných podielov metodou vlastného imania ($ 2719 ZoU).

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metody pre účtovné odpisy - nie je obsahová náplň.

h) lnformácia o poskytnutých dotaciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zloŽky majetku a ich ocenenie
- nie je obsahová náplň.

2

c, Názov položkv SpÔsob oceňovania
1 Dlhodobý nehmotný maietok externe kúpený: obstarávacia cena
2, Dlhodobý nehmotný maietok interne wtvorenÝ Vlastné náklady
3 Dlhodobý nehmotný maietok obstaraný inak (darom) Realna hodnota

4. Dlhodobý hmotný maietok externe kúpený: obstarávacia cena
5 Dlhodobý hmotný maietok interne vvtvorený: Vlastné náklady
b Dlhodobý nehmotný maietok obstaraný inak (darom) Realna hodnota

7 Dlhodobý finančný maietok: Obstarávacia cena
8. Zásobv obstarané kúpou obstarávacia cena
9 Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Vlastné náklady
10, Zásoby obstarané inak (darom) Realna hodnota

11 ZV azákazková výstavba nehnutel'nosti určenei na predai: Menovitá hodnota

12.1 Vlastné pohl'adávky Menovitá hodnota

12.2 Kúpené pohl'adávky: obstarávacia cena
13 Kľátkodobý Íinančný maietok: obstarávacia cena
14. Casové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota

15 7áuäzkv, vrátane rezerv, dlhopisov, pôŽičiek a úverov Menovitá hodnota

16. Časové rozlĺšenie na strane pasĺv súvahy: Menovitá hodnota

17 Deriváty: Menovitá hodnota

18 Maietok a záu äzkv zabezpečené derivátmi : Menovitá hodnota

19, Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o
kúpe prenaiateiveci:

obstarávacia cena

20 Splatná daň z príimov a odloŽená daň z prĺimov: Menovitá hodnota
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5) lnformácie o oprave významných chýb minulých účtovných obdobĺ účtovaných v beŽnom účtovnom obdobĺ
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov - nĺe je

obsahová náplň.

IV- INFORMAC KToRE VYSVETĽUJÚ A

Na základe zakladatel'skej listiny spoločnĺk splatil základné imanie správcovĺ vkladu pred vznikom účtovnej jednotky.

Nakol'ko ku dňu zostavenia mimoriadnej Účtovnej závierky správca vkladu neodovzdal spravovanú čiastku účtovnejjednotke,
účtovná jednotka uvedenú pohl'adávku vykazuje v mimoriadnej účtovnej závierky na riadku č. 65'

Článox V- lNFoRMAclE o lNÝc AKTĺVACH A lNÝcH PASÍVACH

Nie je obsahová náplň pre doplňujúce informácie.

Článok Vl- UDALosTl. KToRÉ NASTAL| Po zÁVlERKoVoM DNl
(Následné udalosti)

Včase po závierkovom dni- do dňa zostavenia účtovnej závierky (t.j. do dňa podpĺsania výkazov podla $ 1715ZoU)
nenastali významné udalosti, ktoré nie sú zohl'adnené v sÚvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

Článok Vlt- osTATNÉ lNFoRMAClE

1) lnformácie o výlučnom práve poskytovať sluŽby vo verejnom záujme: nie sú

2) lnformácie o osobitnej kategÓrii priemyselnej výroby (s 23d/6 ZoU): nie sú

3) lnformácie o Íinančných vzťahoch s orgánmi vere.;nej moci ($ 23dl6 ZoU): nie sÚ

Článolĺ Vlll - PREHĽAD PEŇAŽNÝcn roxov

označenie Názov položky
Skutočnosťv EUR

Bežné účtovné Minulé účtovné

obdobie obdobie

zJs Výsledok hospodárenia z beŽnej činnosti pľed zdanením daňou
z príjmov (+/-)

.'l 584

A.1
NepeňaŽné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia zbežnej
činnosti pred zdanenĺm daňou z prĺjmov (sÚčet A'1 '1' aŽ A'1.13) (+/-1

1 500

A.1.1
odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného

majetku (+)

A.1.4. Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-) 1 500

A.'1.5. Zmena stavu opravných poloŽiek (+/-)

A.1.6. Zmena stavu poloŽiek časového rozlĺšenia nákladov a výnosov (+/-)

4.1.8. Uroky účtované do nákladov (+)

A.1.9 Uroky účtované do výnosov (-)

A.1 10
Kuzový zisk vyčĺslený k peňaŽným prostriedkom a peňaŽným

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka (-)

a
-)
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4.1.11
Kuzová strata vyčíslená k peňaŽným prostriedkom a peňaŽným

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka (+)

A.1.12
Výsledok z predaja dlhodobeho majetku, s výnimkou majetku, ktoý
sa povaŽuje za peňaŽný ekvivalent (+Ĺ)

A.2

Vplyv zmien stavu pracovneho kapitálu (rozdiel medzi obeŽným
majetkom a krátkodobý mi záväzkami s výnim kou poloŽiek obeŽného
majetku, ktoré sÚ súčasťou peňaŽných prostriedkov a peňaŽných

ekvivalentov) na výsledok hospodáren ia z beŽnq čin nosti

84

A.2.1 Zmena stavu pohl'adávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

4,2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+Ĺ) 84

A.2.4
Zmenastavu krátkodobého finančneho majetku, s výnimkou majetku,
ktoý je sÚčasťou peňaŽných ekvivalentov

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou pľíjmov a
výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehl'adu
peňažných tokov (+/-), (súčet ZS+A.1.+A.2.)

0

4.3
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujÚ do investičnej
činnosti (+)

A.4
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činnostĺ (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet ZlS + A.1' až
4.6.)

0

4,7
Výdavky na daň z prĺjmov účtovnejjednotky s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujÚ do investičných činnostĺ alebo Íinančných činnostĺ (J+)

Čisté peňaŽné toky z pľevádzkovej činnosti (+/-) (súčet ZS +

A.1. aŽ A.9')
0

PeňaŽné toky z investičnej činnosti

8.2 Výdavky na obstaranie dlhodobeho hmotného majetku (-)

B.5 Prĺjmy z predaja dlhodobeho hmotného majetku (+)

B.6

Prĺjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa
povaŽujÚ zapeňaŽné ekvivalenty a cenných papierov určených na
predaj alebo na obchodovanie (+)

8.12.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujÚ do prevádzkových
činností(+)

B.16.
Výdavky na daň z prĺjmov účtovnej jednotky, ak je ju moŽné začleniť
do investičných činnostĺ (-)

B. Čisté peňaŽné toky z investičnej činnosti (súčet B'1. aŽ B.20.) 0

PeňaŽné toky z finančnej činnosti

c.2
PeňaŽné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
zäuäzkou z finančnej činnosti

c.2.9
Prĺjmy z ostatných dlhodobých záuäzkou a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnejjednotky s výnimkou tých,

ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehl'adu peňaŽných tokov (+)

c. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 0

D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných pľostriedkov a
peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+c)

0

4
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0E.
Stav peňaŽných prostľiedkov a peňažných ekvivalentov na
začiatku účtovného obdobia

F

Stav peňažných pľostľiedkov a peňažných ekvivalentov na
konci účtovného obdobia pred zohl'adnením kuzových
ľozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

0

0u
Kuzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a
peňaŽným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná uzávierka

H. 0

Zostatok peňažných pľostriedkov a peňažných ekvivalentov na
konci účtovného obdobia upravený o kuľzové rozdiely vyčíslené
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+ŕ)

5


