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SPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDÍTORA 
 

 
Vlastníkom, štatutárnym orgánom a výboru pre audit CC Omikron s.r.o. : 
 
Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 

1. Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti CC Omikron s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje 
súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré 
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 
 

2. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii Spoločnosti 
k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona  
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).  

Základ pre názor  

3. Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). 
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej 
závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a 
doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 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. 
 

Kľúčové záležitosti auditu 

4. Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite  účtovnej 
závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej 
závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor. 

I. Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej 
nesprávnosti z dôvodu podvodu: 

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká: 

 Vykazovanie dlhopisov 

 Spoločnosť v kríze v zmysle Obchodného zákonníka (OZ) 

II. Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode I): 

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná: 

 Posúdili sme dizajn a implementáciu interných kontrol súvisiacich s rizikami uvedenými vyššie 

 Vykazovanie dlhopisov sme detailne preverili na podporné dokumenty  

 Diskutovali sme s manažmentom pomer vlastného imania k záväzkom, ktorý znamená, že spoločnosť sa 
nachádza v kríze podľa OZ. Manažment je oboznámený a koná v súlade s OZ. Informácia uvedená 
v Poznámkach účtovnej závierky. 

III. Kľúčové postrehy vyplývajúce z rizík uvedených v bode i): 

 Nezistili sme v súvislosti s vyššie uvedenými rizikami  významné skutočnosti, ktoré by sme považovali za 
dôležité na tomto mieste zverejniť. 

 Informácia o spoločnosti v kríze je uvedená v Poznámkach účtovnej závierky. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku 

5. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz 
podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, 
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.   
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Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti 
nepretržite pokračovať 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 Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak 
urobiť.  

 

6. Osoby poverené  spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

7. Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie 
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu 
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne 
by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 

8. V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme 
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

 

 Identifikujeme 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. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej 
kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy 
vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov 
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania 
v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti 
s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite 
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej 
správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu 
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 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. 

9. S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu 
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho 
auditu zistíme.  

10. Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce 
sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno 
opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných 
opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší 
význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. 

11. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, 
alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť 
nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným 
prospechom z jej uvedenia. 
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Správa k dalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k ostatným informáciám vrátanq,uý1očnej správy

12.Štatutárny orgán je zodpovedrtý za os1ä1rŕé informácie. ostatné informácie pozostávajú z výročnej správy,
zostavenej pod|'a poŽiadaviek zákona o účtovníctve. NáŠ vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevťahuje
na ostatné inforfnácie. 

'

V súvĺslosti s auoiiň-ĺetovnej závierky je naŠou zodpovednosťou prečítat'si ostatné informácie, ktoré sú
definované vyššie a prĺtom zváŽiť, čĺ sú tieto ostatné informácie významne nekonzistentné s účtovnou závierkou
alebo s naŠimi poznatkami získanými počas auditu' alebo či máme iný dÔvod sa domnievat', Že sú významne
nesprávne.

Pokiaĺ' ide o Výročnú správu, posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktoných uvedenie
vyŽaduje zákon o Účtovníďve, zákon o buze cenných papierov č. 42912002 Z. z. v znení neskorŠích predpisov,
Zákon č' 566/200'| Z. z. ocenných papieroch ainvestičných sluŽbách vznení neskorších predpisov aZákon
č. 513/1 991 Z. z. - obchodný zákonník

Na základe prác vykonaných poias auditu účtovnej závierky, podl'a náŠho názoru'-

. informácie uvedené vo výročnej správe zostavenď| za rok2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný
rok,

o výročná správa bola vypracovaná v sÚlade s platnou legislatívou.

okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdrŽali
pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto sÚvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Správa k ostatným právnym a regulačným poŽiadavkám

Naše vymenovanie za nezávisých audítorov '

'l3.Za audítorov Spoločnosti sme boli prvýkrát vymenovaní rozhodnutím jedineho spoločníka vykonávajúcim
pÔsobnost'valného zhromaŽdenia Spoločnosti dňa 4. novembra2021, čo predstavuje celkové nepreruŠené obdobie
audítorskej zákazky jeden rok.

Bratislava, 28. apríla 2022
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TPA AUDIT s.r.o.
Licencia SKAu č. 304

lng. lvan Paule, CA, FCCA
zodpovedný audítor
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Úe poo učľovNA zAVIERKA ilillllllllllllllllllill]ilt 
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podnikatel'ov v podvojnom účtovníctve

zostavenák 31.12.2021
íselné údaje sa zaľovnávaJú vpravo, ostatné údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺnajĺ paličkouým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou

ÁÄgc0É F cH ĺ,l K tttN0PQRšr ÚvXý Ž 0 l 2345 6789
Daňové identĺfikačné čÍslo

2121486587
lČo

53724836
SK NACE

6 4.9 2.0

Účtovná závierka

X riadna

mimoriadna

priebeŽná

Účtovná jednotka

malá

X veľká

(vyznačí sa x)

Za obdobie

Mesiac

od4
do12

Rok

2021
2021

od 4 2021
do 4 2021

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

PrĺloŽené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč PoD 1-o1)

(v celých eurách)
X Výkaz ziskov a stľát (Úč PoD 2-o1)

(v celých eurách)
X Poznámky (Úč PoD 3-01)

(v ceých eurách alebo eurocentoch)

obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

CC Om i k r o n sro

Sĺdlo účtovnej Jednotky
Ulica Čísto

MÝTNA 48
PsČ obec

B1107 BRATlSLAVA MEsTSKA t-ASŤ STARE MEsTo
označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Spoločnosť je zapísaná V oR oS l,
oddieI Sro, VloŽka č 15217 BlB
Telefónne čĺslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 B .0 4 .2 0 2 2
Schválená dňa:

.2 0

Podpisoqý záznam štatutárneho
alebo člena štatutárneho orgán jed

je

Zäznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné čĺslo odtlačok pľezentačnej pečiatky daňového úradu

Tlačivo vytlačené z Portálu FsL MF sR č. 1800912014 Stľana í J
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Dlč21214 8 6 5 8 7
Úe poo - 0'l

lčo53724B36
Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1 Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdoble
Ozna-
čsnlo

a

STRANAAKTíV
b

čĺslo
rladku

c 1

Korekcia _ časť 2 Netto 3

9 0 4 0 9 2 6 9 0 4 0 9 2 6SPOLU MAJETOK
r. 02 + r.33 + r. 74

0í

5000
4 3 6 0 12I 4 3 6 0 12IA. Neobežný

r.03 + ľ. íí
majetok
+ r.21

02

A.l. Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r' í0)

03

4.t.1 Aktivované náklady
na vývoj
(0't2\ - t072,091N

04

2. Softvér
(013) - /073, 091A/

05

3. ocenitel'né pľáva
(014) - /074, 091A/

06

4. Goodwill
(01s) - /075, 091AJ

07

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

08

6 obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051 ) - /09s4/

10

A.il. Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r' 12 až
r.2O)

11

A.ll.1 Pozemky
(031 ) _ /092Á/

12

2. Stavby
(021)-/081,092A/

13

3.
Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - t082,092N

14

illilililllľililil]ltililt 
-l

MF sR č. 180o9l2o14 Strana 2



UZPODV14-3

Dlč,2121486587Súvaha
-01

Ičo53724B36
Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 'ĺ Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Ozna.
čenle

a

STRANAAKTĺV
b

číslo
rladku

c ,|

Korekcia - časť 2 Netto 3

4. Pestovatel'ské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

't5

5. Základné stádo a
taŽnézvieratá
(026) - /086, 092Á/

't6

6 ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 0s2) -
/089, 08X, 092A/

17

7 obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - tos4t

1B

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

'ĺ9

9. opravná poloŽka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

4 3 6 0 12 9 4 3 6 0 12 94.il1. Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r.321

2'.1

4.il.1
Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
Účtovných
jednotkách (06'1A'
0624, 0634) - /096A/

22

2. papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096tu

Podiélové cenné
23

3. ostatné
realizovatel'né cenné
papiere a podiely
(0634) - /096A/

24

4 PÔŽičky prepojeným
účtovným jednotkám
(0664) - /0e6A/

25

5.
Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(0664)- /0e6tu

26

6. pôŽičky
/096A/

Ostatne
(0674) -

27

4 3 6 0 12I 4 3 6 0 12I7
Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
0694,06X4)- /096A/

28

llllilllllllllllliltllll] 
-l

L MF sR č. 1800912014 Strana 3
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Dlč2121486587Súvaha lčo53724B36
Bežné účtovné obdobie

Bŕutto - časť 1 Nétto 2
Bezprostľed ne predchádzal úce

účtovné obdoble
Ozna-
čonlé

a

STRANAAKTĺV
b

čĺglo
Íladku

c 1
Korekcla - časť 2 Netto 3

8.
PÔŽiČky a ostatný
dlhodobý Íinančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A,069A,
06xA) _ /096Á/

29

9. Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22X4)

30

10. obstarávaný
dlhodobý Íinančný
majetok
(043) - /096A/

31

11
Poskýnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095tu

32

4 6 B 0 7I7 4680797B. obežný majetok
r.34+ľ.41+r.53+
r' 66 + ľ. 7'|

33

5000
B.t Zásoby

súčet (r. 35 aŽ
r.40)

34

B.t.1 Materiál
(112, 11s, 11X)
-/19t,19)U

35

2.
Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 't2X)
t192,193,19Xt

36

3. Výrobky
(123\ - t194t

37

4. Zvieratá
(124) - t195t

38

5. Tovar
(132, 133, 13X, 139)
-/196,19)0

39

6. Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(3144) - /3914/

40

24162 24162B.ll. Dlhodobé
pohl'adávky
súčet(r.42+r.46
až r. 52)

4'.1

B.ll.í Pohl'adávky
z obchodného
styku
súčet (r.43 aŽ r.45}

42

llllllllllllllllllliltilil] 
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UZPODv'14_5

DlČ,2121486587Súvaha lčo53724B36
Bežné účtovné obdobie

Bľutto - časť 1 Netto 2
Bezprostredne predchádzaJúce

účtovné obdoble
Ozna-
čonls

a

STRANAAKTiV
b

čĺsto
rladku

c ,|

Koľekcia - časť 2 Netĺo 3
'ĺ .a.

Pohl'adáVky z obchod_
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (31'ĺA'
3124,313A,314A,
31 54, 31 XA) - /391 A/

43

't.b.
PonEdäv'(y z obchodné-
ho styku V rámci podi€lo_
vej účasti okrem pohľa-
dáVok Voči prepojeným
účtovným jednotkám
(3 114, 3124, 3134, 314A,
315A.3lXA)-/391AJ

44

'1 .c.
ostatné pohl'adávky
z obchodného styku
(3114,3'12A, 313A,
3144, 3154,31XA) -
/3914/

45

2. Čistá hodnota
zákazky
(3164)

46

3. ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(35íA)_ /391A/

47

4.
ostatné pohl'adáVky
v rámci podielovej
účasti okrem pohl'a-
dávok voči prepojeným
ÚčtoVným jednotkám
(3514) - /3914/

48

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom'
členom a zdruŽeniu
(3544,3554, 3584,
35XA)- /391A,/

49

6. Pohl'adávky
z derivátoqich
operácií
(3734, 3764)

50

7 lné pohl'adávky
(335A, 336A, 33XA,
3714, 3744,3754,
3784) - /3914/

5'l

24162 241628. odloŽená daňová
poh|'adávka
(4814)

52

3 7 0 6 12I 3 7 0 6 12I8.ilt. Kľátkodobé
pohl'adávky
súčet (r' 54 + ľ. 58
až ľ' 65)

53

5000
8.ilt.1. Pohl'adávky

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

54

1.a.
Pohl'adávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A'
3124,3134,3144,
315A, 31XA) - /391A/

55

í.b.
HOntaoavKy z oocnoone-
ho sýku v rámci podielo_
Vej účasti okrem pohľa_
dáVok Voči prepojeným
účtovným .|ednolkám
(3'ĺ1A, 312A' 313A' 314A,
315A.31XA)-/391AJ

56

illlllllllllllllllllItilil 
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UZPODvI4_6

DlČ,21214B6587Súvaha Ičo53724B36
Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1 Netto 2
Bezprostľedne predchádzajúce

účtovné obdoble
oŽna-
čenl€

a

STRANAAKTĺV
b

čĺsto
Íladku

c 1

Korekcia - časť 2 Netto 3

1.c.
ostatne pohl'adávky
z obchodného styku
(3114, 3124, 3134,
3144, 31s4, 31XA) -
/391tu

57

2. Čistá hodnota
zákazky
(3164)

58

3. ostatné pohl'adávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(s51A) - /391A/

59

4
ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
Účasti okľem pohľa_
dávok voči pľepojeným
účtovným jednotkám
(3514) - /3914/

60

5.
Pohl'adávky voči
spoločnĺkom' členom
a zdruŽeniu (354A'
3554, 358A, 35XA,
3984) - /391tu

61

6. poistenie
/39'tA/

Sociálne
(336A)-

oz

7 Daňove pohl'adávky
a dotácie
(341 , 342,343, 345,
346' 347) - /391Á,/

63

8 Pohl'adávky
z derivátot4ich
operácií
(373A,376A)

64

3 7 0 6 12I 3 7 0 6 12I9. lné pohl'adávky
(335A, 33XA, 371A,
3744, 3754, 378A)
- /391tu

65

5000
B.IV. Kľátkodobý

finančný majetok
súčet (ľ' 67 ažr'70|

66

B.IV1
Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A'
2534, 256A, 257A,
25XA) - /29'tA. 29XAJ

67

2
Krátkodobý Íinančný
majetok bez krátkodobé.
ho finančného majetku
v prepojených účtov_
ných jednotkách (251A'
2534,256A,257A,
25XA) - /291A,29xtu

68

3 Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(2s2)

69

4. obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(2s9, 314A) - t291N

70

ilil]]il1|il|ililil]llt 
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UZPODvI4 7

Súvaha
PODl- Dlé,21214865B7 lčo53724B36

Bežné účtovné obdoble
Brutto _ časť 'ĺ NétÍo 2

Bezpľostredne predchádzajúce
účtovné obdoble

Ozna.
čgnlo

a

STRANAAKTíV
b

čĺslo
rladku

c 1
Korekcia - časť 2 Netto 3

950506 950506B.V. Finančné účty
Í.72 + Í.73

71

8.V.1 Peniaze
(211,213,21X)

72

950506 9505062. Účty v bankách
(221A,22X, +t- 261)

73

c. časové rozlíšenĺe
súčet (r. 75 aŽr.78|

74

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

75

2. Náklady budÚcich
období krátkodobé
(381A, 3B2A)

76

3. Príjmy budúcich
obdobĺ dlhodobé
(385A)

77

4 PrÍjmy budúcich
obdobĺ krátkodobé
(385A)

78

Ozna-
čenie

a
STRANA PASĺV

b

Óĺslo
rladku

c
Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostľedne

predchádzaJúce účtovné obdoble 5

sPolu vLAsTNÉ tMANlE A zÁVÄzKY
r. 80 + r. 'lO1 + r. 14'l 79 9 0 4 0I2 6 5000

A. Vlastné imanie ľ' 81 + r. 85 + r.86 + ľ.87 +
r.90+r.93+r.97+r.100 80 85897 5000

A.l. Základné imanie súčet (r.82 až r. 84) 8ĺ 5000 5000
4.t.1 Základné imanie (41'ĺ alebo +ŕ 491) 82 5000 5000

2. Zmena základného imania +/- 419 B3

3.
Pohl'adávky za upÍsané v|astné imanie
(/J353) 84

4.il. Emisné äŽlo (412) 85

A.!!l ostatné kapitálové fondy (413) 86

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

A.lv.1 Zákonný ľezervný fond a nedelitel'ný fond
(417 A, 418, 421 A, 422\ 88

2 Rezervný
podiely (4

fond na vlastné akcie a Vlastné
17A,421A) B9

lllllllllllllllllllllllĽllll 
-l
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Súvaha Dlč,2121486587 lčo53724836
Ozna-
čenle

a
STRANA PAsív

b

čĺsto
rladku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezpľostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

A.V. ostatné fondy zo zisku ľ.9í + r. 92 90

4.V.1 Štatutárne tondy (423, 42X) 91

2. ostatné fondy (427, 42X\ 92

A.VI. oceňovacle rozdlely z precenenla
súčet (r. 94 až r. 96) 93

A.Vr.1 oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku azáväzkov (+l- 414) 94

2. oceňovacie rozdiely z kapitálových
úč€stín (+Ĺ 4,l5) 95

3.
oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení' splynutĺ a rozdelení (+/- 416) 96

A.Vlt. Výsledok hospodárenia minulých rokov
r.98+ľ.99 97

4.Vil.1. Nerozdelený zisk mĺnulých rokov (428) 9B

2. Neuhradená strata minulých rokov (l-l429) s9

A.Vill.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdo.
bie po zdanení l+-l ĺ,01 - (r. 8ĺ + r' 85 + ľ. 86
+ r.87 + r.90 + r.93 + r,97 + r. 10.1 + r. 141)

100 90897
B. Záväzky r. 102 + r. íí8 + l' 12,l + Í. ,l22

+ ľ. 't36 + ľ. 139 + r. t40 't0'l 9 12 6 B 2 3
B.l. Dlhodobé záväzky

súčet (r. 'l 03 + ľ. 107 až r' 117| 102 9000000
B.l.í Dlhodobé záväzky z obchodného styku

súčet (r. 104 až r' 106)
't03

1.a
Záväzky z obchodného styku Voči
prepojeným účtovným jednotkám
(32íA, 4754, 476A)

104

't.b
Záväzkyz
vej účasti
účtovným

podielo-

iednotkám (32'lA'
105

'l .c.
ostatné záväzky z obchodného styku
(32',t4,475A,476A) 106

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107

3.
ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (47 1 

^, 
47xA\ 108

4.
ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A,47x^\

109

5. ostatné dl hodobé záväzky (47 9 

^, 
47 x 

^)

't10

6 Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111

7 Dlhodobó zmenky na úhradu (478A) 112

8. Vydané dlhopisy (47 3N - 1255 
^)

113 9000000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114

10.
lné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 47 4A, 47XA) 1'ĺ5

1'l
Dlhodobé záväzky z derivátouých operáciÍ
(3734,377A) 116

12. odložený daňový záväzok (481 A) 117

UZPODvI4 8
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Súvaha Dlč2121486587 lčo53724B36
Ozna-
čenle

a

sľnlrul plsĺv
b

čĺsto
rladku

c
Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdoble

5

B.II, Dlhodobé Íeze/rÝy Í.119+ r.'l20 1í8

B.ll.'ĺ Zákonné rezervy (451A) 1't9

2. ostatné rezervy (459A' 45XA) 120

B.ln. Dlhodobé bankové úvery (461A' 46XA) '121

B.IV. Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135| 122 122575

B.lv.,t. Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r' 126| 123 16252

't.a.
Záväz|y z obchodného styku voči prepojeným
Účtovným jednotkám (321A' 322^, 324A',
3254, 3264, 32XA, 47 5A. 47 6A. 478A. 47XA\

124 13990
1.b.

záväzky z obchodného styku v rámci podielovei
účasti okrem záväzkov Voči prepojeným
účtovným jednotkám (321 A' 322^, 324^, 325^,
3264, 32X4, 4754, 476A. 478A. 47XA)

125

1.c.
ostatné záväzky z obchodného styku
(321 A, 3224, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A,476A.478A. 47XA)

126 22 6 2
2. Čistá hodnota zákazky (3'l6A) 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
iednotkám (36'lA, 36XA. 471A' 47xA|

129

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

b.
Záv äzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X,479A) 131

7 Záväzky zo sociáĺneho poistenia (336A) 132

8. Daňové záväzky a dotácie
(341 , 342,343, 345, 346, 347, 34X) 133

I Záväzky z derivátových operácií
(3734,3774) 134

10.
lnézáväzky
(3724, 3794, 4744, 4754, 479A, 47XA) 135 1 0 6 3 2 3

B.V. Krátkodobé rezeľW ľ. í37 + r. 138 136 4248
8.V.1 Zákonné rezervy (323A' 451 A) 137

2. ostatné rezevy (323A' 32X' 459A' 45XA) 138 4248
B.VI. Bežné bankové úvery

(221A, 231, 232, 23X,46'lA, 46XA) 139

B.Vlt. Krátkodobé finančné
(241, 249, 24X, 473A,

qýpomoci
/./2554) 't40

c. časové roztíšenie
súčet (r. 142ažr'145| 14'.1

c.'ĺ Výdavky budúcich obdobi dlhodobé
(3834) 142

2. Výdavky budúcich období krátkodobé
(3834) 't43

3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A) 144

4. Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A) 145

UZPODv'14 9
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ziskov a strát Dlč,2121486587 lčo53724836
Ozna-
čenle

a

Text

b

čĺslo
rladku

c

Skutočnost'

bežné účtovné obdoble
,l

bezpľostľedne predchádzajúce účtovné
obdoble

2

čisty obrat (časť účt. tr. 6 podl'a
lÁkana|

01 6 0 12I
Výnosy z hospodárskei činnostl spolu
súčet (r. 03 až r, 09)

02

Tžby z predaja tovaru (604' 607) 03

il. TrŽbyz predaja vlastných qirobkov (601) o4

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

tv. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 6'l) 06

Aktivácia (účtová skupina 62) 07

vt.
l rŽby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku' dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (64'|'642\

08

vil. ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 64s,646, 648, 655, 657)

09

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r.'l1 + ľ. 12 + r' 13+ r.14 + r. 15 + r. 20 +
Í.21+Í.24+r.2E+r.2E

10 2 3 0 3I
A. Náklady vynaloŽené na obstaranie

predaného tovaru (504' 507)
11

B spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovatel'ných dodávok (501' 502' 503)

12

c. opravné poloŽky k zásobám (+Ä) (505) 13

D SluŽby (účtová skupina 5'l) 14 222 8 3
E. osobné náklady (r. 16 aŽ r. 19) 15

E.'ĺ Mzdové náklady (521, 522) 16

2 odmeny členom orgánov spoločnosti a
druŽstva (523) 17

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

'tB

4 Sociálne náklady (527, 528) 19

F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 756
G. a hodobému

hmotnému 22+r.
21

G.'l odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551) 22

2.
opravnô polozKy K dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+Ĺ) (553)

23

H.
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541,542) 24

t.
opravné poloŽky k pohl'adávkam (+Ĺ)
(547) 25

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

26

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

27 2 3 0 3I

UZPODvI4 10
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ziskov a strát
1

Dlč2121486587 Éo53724836
Ozna-
čonle

a

Text

b

čĺslo
ľladku

c

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie
1

bezprostľedne predchádzajúce účtovné
obdoble

2

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +

r. 06 + ľ. 07) - (r' 11 + l.12 + r. í3 + r' í4) 28 222 B 3
Výnosy z finančne|
+ ľ.31 + r.35 + r.39

člnnosti spolu r.30
+ l.42 + Í' 43 + l.4 29 6 0 12I

vilt ržby z predaja cenných papierov a
podielov (661) 30

tx. Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r' 32ažr.34) 31

tx.1
Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepoiených účtovných iednotiek (665A)

33

3.
ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A) 34

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až ľ. 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 uýnosov
prepoiených Účtovných iednotiek (666A)

37

3.
ostatné ýnosy z krátkodobého finančného
majetku (6664) 38

XI Výnosové úroky (r.40 + r.41) 39 6 0 12I
xt.1 Výnosové úroky od prepojených

účtovných jednotiek (662A) 40 6 0 12 9
2 ostatné uj'nosové úroky (662A) 41

x[. Kuzové zisky (663) 42

xilt. Výnosy z precenenia cenných papierov a
qinosy z derivátových operácií (664' 667)

43

XIV ostatné vý'nosy z finančnej činnosti (668) 44

Náklady na finančnú činnost'spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 152149

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566) 47

M.
opravné poloŽky k Íinančnému majetku
(+/-) (565) 48

N Nákladové úroky (r. so + r. 51) 49 60900
N.1

Nákladové Úroky pre prepojené účtovné
jednotky (5624) 50

2. ostatné nákladové úroky (562A) 5'l 60900
o. Kuaové straty (5ô3) 52

P Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové opeľácie (564' 567)

53

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

54 9124I

UzPoDV14 1'ĺ
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a
čPoD2-01

Dlč21214865B7 lčo53724B36
Ozna-
čenle Text

b

čĺsIo
rĺadku

c

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie
,l

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdoble

2

Výsledok hospodáľenla z finančneJ
činnosti (+/.) (ľ. 29 - r. 45) 55 9 2 0 2 0
Výsledok hospodárenla za účtovné
obdobie pľed zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56 115059
R. Daň z prĺjmov (r. 58 + r. 59) 57 24162

R.1 Daň z príjmov splatná (591 
' 
595) 58

2. Daň z príjmov odloŽená (+/_) (592) 59 24162
s. Prevod podielov na qisledku hospodárenia

spoločníkom (+/- 596)
60

vlisledol( hospodárenia za účtovné
obdoble po zdanení (+/-)
(r. 56 . r. 57 - r. 60)

6í 90897

LtZPODvI 12
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PozNÁMKY K ÚČToVNEJ áVlERKE 202'l

zostavené podľa opatrÔnia č.MF12337712014-74 (Fs č.1212014t, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o indiViduálnej účtovnej
závierke a rÔzsahu údajoV určených z individuálnej účtovnej záviérky na zveréjnenje

pre Vél'ké Účtovné jednotky a subjekty Verejného záujmu

í. PoPls sPoLočNosTl

cc omikron s'r.o' (ďaléj len ,,spoločnosť') je spoločnosť s ručenÍm obmedzeným' Dňa28'04'2021 bola zapísaná do obchodného
régistra VedenÔm na okresnom súde Bratislava l, oddĺél Sro, vloŽka 152178lB' spoločnosť sĺdli na Nilýtnej 48, Bratislava_ mestká
časť staré Mesto 81 1 07, slovenská republika, identifikačné číslo 53 724 836'

Hlavným predmetom činnosti je: ostatné poskytovanie úVerov

lnformácie o počte zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné obdoblé
Bezpro6tťedno predchádzalúco účtovné

obdoblo

Priemelný prepočĺlaný počet zameslnancoV 0 0

stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavujé Účtovná
záVierka, z loho:

( 0

'očél 
vedúcich zameslnancov ( 0

lnformácie o štruktúre spoločnĺkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločnĺkov do dňa jej zmeny V
priebehu účtovného obdobia

spoločnĺk' akclonár
Výška podlelu na základnom imaní

Podiel na hlasovacĺch
právach v %

abBolútne v'/o

CORWIN SK a.s, 5 OOO EUR 100,0001 ĺ00'00%

Spolu 5 OOO EUR 1000n 'looÓh

Spoločnosť je sÚčasťou skupiny corwin. Materskou spoločnosťÔu spoločnosti je corwin sK a.s. a materskou spoločnosťou celej
skupiny je Vision 2030 j. s. a ' Konsolidovanú účtovnú závieÍku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Vision 2030 j.s.a. so
sÍdlom Námestie Matéja KÔrvĺna 1, Bratislava - mestská časť staré Mesto 811 07. Táto účtovná záViérka bude k nahliadnutiu V
sĺdle uvedenej spoločnosti'

spoločnosť nieje v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.
spoločnosť nemá organizačnú zloŽku V zahraničí'
Dátum schválenia účtovnej závierky za bÔzprÔstredne predchádzajúce účtovné obdobié príslušným orgánom účtovnej.iédnotky:
Vznik UJ v toku 2021 .

2. áKLADNÉ \aÝcHoDlsKÁ PRE zosTAvENlE ÚčToVNEJ áV|ERKY

Účtovná záVierka bola zostavená podľa Zákona č' 431t2oo2 z.z. Ô účtovnĺctve v znenĺ neskoršÍch predpisov za predpokladu
népretrŽitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná záViérka.

spoločnosť je z pohľadu obchodnéhÔ zákonnĺka v kľíze, lebo pomér Vlastného imania a záVäzkov je menej ako 8%. Vedenie
spoločnosti robĺ kroky VedÚce k vyriešeniu tejto situácie.

V súVislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine Vedenie Spoločnosti urobilo analýzu moŽných účinkov a dôsledkoV na spoločnosť a
dospelo k názoru, Že v súčasnosti nemajú Významné nepriaznivé dopady na spoločnosť (okrem rastúcich cien Vstupov' najmä
pohonných hmÔt' energií' materiálov a tovarov a sluŽieb). Vedenie spoločnosti nepredpokladá Významné ohrozenie predpokladu
nepretrŽitého pokračovania V činnosti V blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej
záVierky).

3. vŠEoBEcNÉ ÚčToVNÉ zÁsADY A METóDY

a) Finančný majetok

Krátkodobý Íinančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účloch, cenné papiere určené na obchodovanie,
dlŽné cenné papierÔ so splatnosťou do jedného roka drŽané do doby splatnosti, Vlastné akcie, Vlastné dlhopisy a ostatné
realizovatel'né cenné papieré.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovatel'né cenné papiere a podiely a dlžné cenné papjere držané do
dÔby splatnosti.
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cenné papiere určené na obchodovanie sú cenné papiere džané za Účelom obchodovania na Verejnom trhu s cielbm dosahovať
zisk z cenových rozdielov V krátkodobom, maximálne ročnom horizonte. cenné papiere dÉané do doby splatnosti sú cénné
papiere' ktoré majú stanovenú splatnosť a spoločnosť má Úmysel a schopnosť drŽať ich do doby splatnosti. cenné papieré a
podiely realizovatél'né sú cenné papieré a podiely, ktoré nie sú cenným papierom určeným na obchodovanie, cenným papierom
držaným do doby splatnosti ani majetkovou účastbu.

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty Íinančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej záVierky nepreceňuje na reálnu
hodnotu, rozdiel sa povaŽuje za dočasné zníŽenie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

b) Pohl'adávky

Pohladávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohl'adáVky nadobudnuté Vkladom do základného imania sa
oceňujú obstaráVacou cenou. ocenénie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich ľealizovatel'nú hodnotu opravnými pÔloŽkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohlädávky dlhšia ako jeden rok, tvorĺ sa opravná poloŽka, Korá predstavujé rozdiel medzi
ménovitou a sÚčasnou hodnotou pohl'adávky

c1' záväzky

Dlhodobé ĺ krátkodobé áVäzky sa VykazujÚ V menovitých hodnotách.

Dlhodobé' krátkodobé úvery sa Vykazujú V ménovite.i hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úVerov, ktorá je
splatná do ledného roka od súVahového dňa.

d) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzenĺm alebÔ Výškou, tvoria sa na kMie známych rizík alebo strát z podnikania.
oceňujú sa v očakávanej Výške záVäzku.

Podmienené záväzky (pokĺal'existujú) nie sÚ Vykázané súVahe z dÔVodu vysokej neistoty pri stanovení ich Výšky, alebo termĺnu
plnénia.

e) Vydané dlhopisy

Vydané dlhopisy pri ich vzniku sa océňujú menovitou hodnotou. Rozdiel medzi menovĺtou hodnotou a emisným kurzom je časovo
rozlĺšovaný do nákladov . Náklady súVisiace s
emisiou sa účtujú jednorázovo do účtovného obdobia, V ktorom Vznikli.

L4
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f) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného áŽia , kapitálových fondov, oceňovacÍch rozdielov, zákonného
rezervného íondu a výsledku hospodárenia V schvalbvacom konanÍ.

Základné imanie spoločnosti sa Vykazujé Vo Výške zapĺsanej V obchodnom registri okresného súdu. PrÍpadné zvýšenie alebo
znÍženie základného imania na základé rozhodnutia Valného zhromaŽdenia, ktoré nébolo ku dňU Účtovnéj záVierky zarégistrované,
sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné áŽio' ostatné kapitálové
fondysú tvorené péňažnými či nepeňaŽnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi' a podobne.

spoločnosť vytvára rezervný fond Vo VýŠke 5 % z čĺstého zisku, nie Však Viac ako 10 o/o základného |mania.

g) Transakcié v cudzích menách

Transakcie V cudzej mene sa prepočĺtavajÚ na eurá referenčným Výmenným kUzom určeným a Vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou sĺovenská v deň predchádzajÚci dňU uskutočnénia Účtovného prĺpadu.

PeňaŽné aktíVa a pasĺVa vyjadrené v cudzej mene sa prepočĺtavajú 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 éuro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané'

h) Výnosy

Tžby za Vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. sÚ tiéŽ znĺŽéné o z|'avy a zráŽky (rabaw, bonusy, skontá,
dobropisy a pod'). Tžby sú účtované ku dňu splnenia dodáVky alebo sluŽby.

Výnosové úroky sa ÚčtujÚ rovnomerne v účtovných obdobiach, ktoÚÔh sa vecne a časovo týkajÚ.

i) Daň z príjmu

Náklad na daň z prĺjmov sa počĺta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo
neuznatel'né náklady a nezdaňované výnosy. odložené dane (odloŽená daňová pohl'adáVka a odloŽený daňový záväzok) sa
Vzťahujú na:

dočasné rozdiely medzi Účtovnou hodnotou majetku a Účtovnou hÔdnotÔu záväzkov Vykázanou v súVahe a iÔh daňovou
základňou,

moŽnosti umorovať daňovÚ stratu V budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovÚ stratu od základu dane V
budúcnosti,

- moŽnÔsť previesť nevyuŽité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúciÔh obdobĺ.

o odloŽenom daňovom záVäzku účtuje spoločnosťvždy, o pohladáVke účtuje, akjé realizovatel'ná'

i) opravy chýb minulých účtovných obdobĺ

spoločnosť v beŽnom účtovnom obdobĺ neúčtovala o oprave významných chýb minulých obdÔbĺ ' spoločnosť vznĺkla V roku 2o21

4. DLHoDoBÝMAJEToK

a) Dlhodobýfinančný maietok

lnformácie o dlhodobom finančnom majetku

15
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Dlhodobý finančný
majstok

Božné Účtovnó obdobio

Podlolové cP
a podloly

v DÚJ

Podlelovó cP
a podloly

v spoločnostl
s podstatným

vplyvom

ostatnó
dlhodobó cP

a podlely

Pôžlčky
Prépoléným

ÚJ
ostatný DFM

Pôžičky
s dobou

splatnostl
naiviac 

'gdénrok

obstarávaný
DFM

P03kytnutó
proddavky

na DFM
Spolu

PNotné ocenonio

5lav na ŽacIalXu
účtovnóho obdobla 0 t

PrÍrastky u 4 360 129 4 360 12€

Úbytky 0 (

Presuny 0 C

Slav na Konol ( 0 0 4 360 12! C c 0 4 360 12Š

Neoddelitel'nou súčasťou účtovnej závierkyje súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky.
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opľavné poloŽky

účtovnóho obdobl.
ol ol 0

PrÍrastky ol ol 0

Úbytky 0l 0l 0

Presuny 0l 0l 0

stav na koncl
účÍovného obdobl.

0 0 .l .l 0 (

Učtovná hodnota

stav na začlatku
účtovnóho obdobl€

0 ( .l .l 0 (

Slav na Koncl
0 ( o| ĺ soo ĺzs| 0 ( 4 360 ĺ29

Dlhodobý Íinančný majetok Hodnota z8 béžné účtovné obdoblo

)lhodobý finančný maletok, na ktoFijo zriadené záložné právo 0

)lhodobý íinančný maiotok, pri ktorom má Účtovná jednotka obmedzené právo
i ním nakladať

0

lnformácie o dlhových cP drŽaných do splalnosti
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Dlhovó cP držanó do
splatnostl

Oruh CP stav na začlatku
účtoVného obdobla zvýšonlo hodnoty znÍžgnio hodnoty

vyľadonig
dlhovóho cP z
účtovnĺctva v

účlovnom obdobÍ

stav na koncĺ
účtovnóho obdobla

Do splatnosli viac ako päť

rokov
0

Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vnitane

Zmenka 0 4 360't2S c 4 360 123

Do splatnosti viac ako jeden
lok a najviac tri roky VÉtane

0

Do splatnosti do jedného roka
ýrátane 0

Dlhová cP dÉanó do
splatnostl spolu 4 360 ĺ29 0 4 360 l2{

NeoddeIitel'nou súčasťou účtovnej závierkyje súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky.
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5. PoHĽADÁVKY

lnformácié o Vekovej štruktúré pohľadáVok

6. F|NANČNÉ ÚčTY

lnformácie o krátkodobom Ínančnom majetku

Názov položky Béžnó Účtovnó obdoblo Bozprost.odne predchádzajúGo účtovnó obdob16

rokladnl@, ceniny

3eŽné účty v banko al6bo v pobďké ahEničnel
)anky 950 506 0

ýkladovó účty v bank€ alebo v pobočke ähranlčnej
Enky tomínovanó

reniaze na ceste

Spolu 950 506 0

7. VLASTNE IMANIE

základné imanie spoločnosti tvorĺ Vklad spoločnosti corwin sK a.s, V hodnote 5 000 eur.
Navrhnuté Vysporiadanie straty za bežné účtovné obdobie : spoločnosť predpokladá, Že vykázaný vH bude preúčtovaný na účet
neuhradená strata minulých rokov.

11
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Názov položky V lehoto splatnostl Po lshots spla(nostl Pohľadávky spolu

olhodobó pohlhdávky

Pohľadávky z obchodného styku c ( (

Pohľadávky voči vďi DÚJ a MÚJ 0 ( c

oslalné pohradávky v ránci konsolldovaného
rlku 0 C C

Pohľadávky Voči spoločníkom, členom
a združeniu 0 c c

né pohladávky 0 c c

Dlhodobé pohľadávky 9polu 0 0 0

Krátkodobó pohľadávky

)ohľadávky z obchodného styku 0 0 c

rohľadáVky vočl DÚJ a MÚJ 0 0 0

3stalné pohľadávky v ľámci konsolidovaného
)elku 0 0 0

Pohľadávky voči spoločnĺkom, členom
a združgniu 0 0 0

sociálné poistenie 0 0

Daňové pohladávky a dotácio 0 0

lné pohradávky 3 706 12€ 0 3 706 129

Krátkodobó pohlädávky spolu 3 706 12! 0 3 706 í29

Neoddelitel'nou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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8. REZERVY

lnformácie o rezervách

Názov položky

Božnó účtovné obdoblo

stav na začlatku
účtovnóho obdobia Tvorba Použltlo zrušonie

Stav na koncl
účtovného obdobla

Dlhodobó rgzorw'
z toho:

0 0 c (

(

Krátkodobó rgzorw'
z toho:

0 4 248 0 0 4 24t

Rozerya na audit 0 4 248 0 0 4 248

spoločnosť vytvorila v beŽnom účtovnom období rezervu na overenie účtovnej záVierky audítorom'

9. áVÄZKY

lnformácie o záväzkoÔh

spoločnosť Vykazuje dlhodobé záVäzky Vo Výške 9 000 000 éur, ktoré súvisia s emisiou dlhopisov. Úroky súvisiace s Vydanými
dlhopismi sú Vykázané ako krátkodobé ostatné záväzky.

lnformácié o Vydaných dlhopisoch

Názov wdanóho
dlhoplsu

MonovIlá hodnoie Počot Emlsný kur Urok splatnosť

sK40000ĺs5ĺs 10 000 90c 100% 2,AO% p,a 30.7,2026

18
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Názov položky BeŽpIostredno prodchádzajúco účtovnó obdobio

)lhodobó záväzky spolu 9 000 00( 0

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
okov c

záVäzky so zostatkovou dobou splatnostl ]eden rok
lž päť rokov I 000 00c 0

Krátkodobá záväzky spolu 122 575 0

záväzky so zostatkovou dobou splalnosti
dojedného roka vrátane 122 575 0

záväzky po lehote splatnogti 0 0

Neoddelitel'nou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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10. oDLoŽENÁDAŇzPRĺJMoV

Podl'a zákona o dani z prĺjmov mÔŽe spoločnosť previésť daňovú stratu do nasledujÚcich rokov' Daňová strata V beŽnom Účtovnom
obdobíje Vo výške 109 561'33 EUR.

lnformácie o Ôdloženej daňovej pohl'adáVke alebo o odloženom daňovom záVäzku

spoločnosť zaÚčtovala odIoženú daňovÚ pohl'adáVku Vo Výške 24 162 EUR, keďŽe je pravdepodobné, Že základ dane, voči
ktorému bude moŽné vyrovnať odpočitatel'né dočasné rozdiely, je dosĺahnutel'ný.

11. VŕNosYANÁKLADY

výnosy

Účtovná jednotka dosiahla V beŽnom účtovnom obdobĺ iba Úrokové Výnosy zo zmeniek vo Výške 60 129 eur

lnformácie o čistom obrate

19
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Názov položky Bežné účtovnó obdoblo Bezprostrodne predchád2ajúco účtovné obdoblé
uocasne rozol€ly moozl uclovnou noonotou
Ťaietku a daňovou základňoU.2 toho:
)dpočitateľné

.daniteľné
JOCaSnO rozorOty meozr uctovnou hodnotou
láväzkov a daňovôU 2ákládňôlt Ž ŕÔhÔ:

odpočÍlateľné 5 498

zdanileľné

Možnosť umorovat'daňovú stratu v budúcnosti 10s 56ĺ

!'ožnosť proviosť novyužité daňové odpočty 0

sadzbadanoz príJmov(v%) 21

odložoná daňová pohlädávka 21 ,l6t

uplatnoná daňová pohl'adávka 24 161

zaÚčtovaná ako náklad -24 16t
zaÚčlovaná do vlastného imanja

odložený daňový záväzok

zmona odlož€ného daňovóho záväzku

ZaÚótovaná ako náklad

zaÚčtovaná do vlastného imania

né

Názov položky Božnó účtovné ôbdoblô Bezpros(rédné prodchádzajúco účtovné obdoblé

Ižby a vlastné výrobky 0 0

tÉbyz predaja sluŽieb 0 c

Ižby 2a tovar 0 0

lýnosy zo zákazky 0 0

y'ýnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0

né výnosy sÚvisiace s bežnou činnostbu 60 12Í 0

llstý obrat célkom 60 12( 0

Neodde|ĺtel'nou súčasťou Účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Náklady

lnformácie o nákladoch

Dane z prÍjmov

lníormácie o daniach z prĺmov

2121486587 5 3 7 2 4 8 3 6

Názov položky Bgzprostrodno pŕodchád2ajúco účtovné obdoblg

Náklady za pogkytnutá sluŽby, z toho: 22 283

\áklady voči audĺtoľovi, audĺtoBkej spoločnosli, z
ioho:

5 448

]áklady za ovérenie individuálnej účtovnej záVlerky 4 244

láklady a ovorenio mĺmoĺiadnej účtovnej závierky I 200 0

)rcklady 10 369 0

,,]otár 3 462 0

ostatné 3 004 0

ostatné významná položky nákladov
z hospodárske, člnnogtl, z toho:

756 0

Kolky a správne poplatky 756 0

Flnančné náklady, z toho: í52 149 0

Ku@vé stmty, z loho: 0

kuuové straty ku dňu' ku ktorému sa zostavujg
účtovná závlerka

0

ostatné významné položky tinančných nákladov,
z toho:

152 14! 0

úrok z dlhoplsov 60 90c 0

Énkové poplatky 50ŕ 0

Flnančné náklady sÚvislaco s emisioU dlhopisov 90 744 0

Názov položky
Bozpro8trodno pr6dchádzalúco účtovnó obdobio

základ dan6 Daň oaňv% základ dané Daň Daň v oŕ

ýýsledok hospodárenla pr6d

zdanenĺm, z tohoI
-115059 x x x x

3oretjcká daň x -24 162 x

)aňovo neuznané náklady 5 498 '1 154 21

y'ýnosy nepodliehalúce danl

y'plyv nevykáaneJ odložono]
laňovej pohradávky

Jmorenle daňovoj straty 10s 56í 23 008 21

zména sadzby dane

né

lpolu C 0 21

jplatná daň z prijmov x 0 21 x

odloŽená daň z prĺjmov x -24 142 21 x

celková daň z prĺjmov x -24 162 21 x 0

20
NeoddeIitel'nou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.



Poznámky Úč PoDV 3 - 01 DlČ lČo
CC Omikron s.r.o.

12. lNFoRMÁclE o sPRlAzNENÝcH osoBÁcH

lnformácie o ekonomických Vzťahoch medzi Účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

sprlaznoná o8oba Typ transakcie Bozprosĺrodno prodchádzajúco
účtovnó obdobie

coMin Financé s.r.Ô nákup zmenlek 4 300 00c 0

Cotuin Flnance s.r.o úroky zo zméniek 60 12e 0

CORWIN SK a.s Vklad do Zl 5 00c c

CORWIN SK a.s Nákup sluŽieb 16 013 0

Vjlharia oŕÍi@s l d'o.o. odmena ä ručenle 13 315 0

Vilharia oÍÍi@s ll d.o.o. odména a fučenle 675 0

13. INFoRMÁclE o zMENÁCH VLASTNÉHo |MANlA

2t

2121486587 53724836

Položka vla3tnóho lmania

B6žnó Účtovné obdoble

sĺav na začiatku
účtovnáho obdobla

Pŕrastky Úbytky Pŕesuny Stav na koncl
účtovnóho obdobia

základné imanie 5 000 5 000

Vlaslné akcle a vlastné obchodné podiely 0

Zmena základného lmanla 0

Pohľadávky za upísané Vlastné imanie 0

Emisné ážio 0

ostalné kapltálové íondy 0

Zákonný rezoruný fond (nedeliteľný fond)
z kapltálových vkladov 0

o@novaclo rozdloly z precenenia majetl(u a
áväzkov 0

oceňovaclo rozdioly z kapitálových účastĺn 0
u@novaclo rozoroly z precenenta pn zu&nl,
splynutĺ a rozdelonÍ

zákonný rez€ryný fond

|.ledelitel'ný Íond

Štatutáme fondy a ostatnó Íondy

\erozdelený zisk m|nulých rokov

y'ýsledok hospodárenla božného účtovného obdobia -90 89t -90 8Si

r'yplatonó dĺvidendy

Jstalné položky vIaslného imania

Jčet 491 - Vlastné lmanlo frzlckoj osoby-
)odnlkateľa

Neoddelitel'nou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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14. PREHĽAD o PEŇAŽNÝGH ToKocH

Prohľad o peňažných tokooh bol spracovaný nopriamou metódou.

15. vÝzľĺrrlľÉ uollosrl. xĺonÉ ľnsľlu po oľl' xu xľonÉmu slzoslĺvu.le ÚčĺovľÁávlrRxn

Po 3'ĺ. dec€mbri 2021 nonastali také udalostl, ktoré majú významný Vplyv na Vérné mblazenle skutočnostÍ uvádzáných V tolto
účtovnej ávierke.

Koncom februára 2022 v Ukr4ine došlo k politicko-Vojenskému konÍliKu s Ruskom, kedy ruské Vojská začáli VoJenské opÔrácie na
územÍ Ukrajlny. Posúdonle tohto vplwu na népretržlté pokračovanié V činnostl spoločnosti ie uvedene v ods. 2 základné
Východlská pro zostavenie účtovnôl záVlorlry.

lné udalostl po 31. decembrl 2021, Koré maJú významný Vplyv na účtovnÚ ávlôrku, nénastali.

22

5 3 7 2 4 8 3 6

Neoddelitelhou súčasťou účtovnej závierky Je súvaha, ýkaz zlskov a strát a poznámky.



Pľehl'ad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31'12.2021

(V EUR)

Ozna"
čenie Názov poĺoŽky

skutočnosť v EUR
Béžné účÍÔvné Mlnulé účtovné

obdot'ié
Peňažné tokv z Drevádzkovei činnosti
as Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanenim daňou z príimov (+/' .115 059

NepeňaŽné operácie ovplyvňujúce Výsledok hospodárenia z bežnej čjnnostĺ pred zdanením daňou z prĺmov (súčet A''ĺ'1' až
4.1.'13) (+/-) 5 0í9

al l odpisv dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného maietku (r)

^1)

zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do
nákladov na beŽnú činnosť, s Výnimkou jeho predaia (+)

413 odpis opravnej položky k nadobudnutému maietku (+/J

4.1.4. Zmena stavu Íezeru (+/_) Á rlq
Aí5 Zmena stavu opÍavných položiek (+^)

Aí6 Zllena stavu položjek iasového rozlíšenia nák|adov a Výnosov (+/-)

417 Dividendy a iné podieĺV na zisku účtované do VÝnosov G)

418 Úrokv účtované do nákladov (+) 60 900
419 ÚrokY účtovanédo výnosov C) 60 129

41 10
Kuuový zisk Vyčíslený k peňaŽným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná záVierka
G)

^111

Kurzová strata Vyčísĺená k peňažným prostriedkom a peňaŽným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
4rylerka (+)

^112
z za

4.1.13.
ostatné položky nepeňaŽného charakteÍu' ktoré ovplyvňujú Výsledok hospodárenia z beŽnej činnosti s výnimkou tých' ktoÍé sa
uvádzaiú osobitne V iných častiach prehlhdu DeňaŽnÝch tokov í+/_)

^.2.

Vplyv zmien stavu
obežného majetku,
činnosti

pracovného kapitálu (rozdiel medzi obeŽným majetkom a krátkodobými záväzkami s Výnimkou poloŽiek
ktoré sú súčasťou peňažných proskiedkov a peňažných ekvĺValentov) na výsledok hospodárenia z beŽnej 3 243

421 zmena stavu pohl'adáVok z prevádzkovej činnosti C/+) -13 00e
A)' ZI!9!a stavu záVäzkov z prevádzkovei činnosti (+Ĺ) 16 )5'
A'? Zmena stavu zásob C/+)

4.2.4.
zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s Výnimkou majetku' ktoný je súčastbu peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov C/+)

PeňaŽné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou prĺJmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehl'adu peňaŽných tokov (+Ĺ), (súčet zs+A.1.+A.2.) -106 797

A3 Priiaté úroky s Výnimkou1ých, ktoré sa začleňuiú do investiónej činnosti (+)

VýdaVkY na zaplatené úroky s výnimkou tÝch' ktoré sa začleňuiú do finančnei činnosti Ĺ)
A5 PrĺimY z dividend a iných podieLoV na zisku (+)

A6 Výdavky na vYplatené divjdendy a iné podiely na zisku s Výnimkou tých. ktoré sa začleňuiú do investiónéi činnosti ŕ-')

+ -.lÔA 797
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s Výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činnostĺ aĺebo Íinančných
Ďinností C/+)

4.8 Príĺmy mimoriadneho charakteru vzťahuiúce sa na prevádzkovú činnost'(+)
Ag Výdavky mimoriadneho charakterLl Vzt'ahuiúce sa na píevádzkovú óinnosť G)
A. clsté peňažné tokv z prevádzkovei činnostĺ í+/J ísúčet zs + A.1. až A.9.l -í06 797

Peňažné toky z investičnej činnosti
1 Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného maietku G)

A? Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného maietku C)

B3
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov V iných účtovných jednotkách, s Výnimkou cenných papierov,
ktoré sa povaŽuiú za peňaŽné ekvĺValenty a cenných papierov určených na oredai alebo na obchodovanie ĺ_) -4 3oo 0Ôí)

RL PríĺmY z pr6daia dlhodobého nehmotného maietku (+)

8.5. Príimy z predaia dlhodobého hmotnélro majetku (+)

B.6.
Prĺjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách' s Výnimkou cenných papierov' ktoÍé
sa považuiú za peňažné ekvivalenty a cennÝch papierov určených na oredai alebo na obchodovanié ŕ+.|

B7
Výdavky na dlhodobé pôžióky poskytnuté účtovnou jednotkou inej úótovnéj jednotke' ktorá je súčastbu konsolidovaného celku (

)

BA
Príjmy zo splácania dlhodobých pÔŽičiek poskytnutých účtovnou jednotkou ĺnej účtovnej jednotke' ktorá je súčast'ou
konsolidovaného celku (+)

RO
na poskytnuté účtoVnou jednotkou tÍetím s dlhodobých pôžióiék poskytnutých

ktorá

B.10.
PÍĺjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tľetĺm osobám' s Výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej
ednotke, ktorá ie súčast'ou konsolidovaného celku (+)

B 11 PríimY z pronáimu súboru hnutel'ného a nehnutel'ného maĺetku pouŽívaného a odoisovaného náiomcom í+)
B1) Priiaté úroky s Výnimkou tých' ktoré sa zaóleňuiú do prevádzkových činností í+)
B 13

B 14
súVisiace s derivátmi s ak určené na preda.j alebo na obchodovanje alebo sa tieto povazu,u



Ozna-
čenie Názov položky

skutočnosť v EUR
Bežné účtovné Minulé účtovnó

ohdohie obdobie

8.15.
Prĺjmy sÚVisiace s derivátmi s výnimkou' ak sú uróené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto Výdavky považujú za
oeňažné tokv z finančnei óinnosti Ĺ)

816 Výdavkv na daň z príimov účtovnei iednotkv. ak ie iu moŽné začleniť do investičnÝch činností Ĺ)
P,17 Príimv mimoÍiadneho charakteru Vzt'ahuiúce sa na investičnú óinnost'ít)
R 1A VÝdavkv mimoriadneho charakteru Vzťahuiúce sa na invésĺičnli činnÔsť Ĺ)

8.1 9. ostatné oríimv VzlahuiÚce sa na invéstičnLi činnÔŠt'ĺ+}

B)O ostatné Výdavkv vzťahuiúce sa na investičnú činnost'C)
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. aŽ B.20.) -4 300 000

Peňažné toky z Íinančnej činnosti
ŕ'1 Peňažné tokv Vo vlastnom imaní ísúčet c'1.1- až c.1 8 ] 5 000
a1l Príimv z upísaných akcií a obchodných Dodielov (+) 5 000
c.1.2. Príimv z d'alších Vkladov do Vlaslného imania sooloóníkmi alébÔ fv7ickou Ôsobou ktÔrá ié l'rčlÔVnÔlr iédnôĺkÔlr í+\
413 Priiaté Deňažné daru í+)
414 Príimy z úhradv stratv spoločníkmi (r)

Výdavkv na obstaranie alebo soätné odkt']Denie Vlástných ákcií á VláslnÝch obchÔ.lnúch nôŕliélôV ŕ_\

c16 VýdaVkV sooiené ÚčtoVnoU

c.'1.7
Výdavky na Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnĺkmi účtovnej jédnotky a fyzickou osobou' ktorá je účtovnou jednotkou
G)

ía Výdavkv z iných dôVodov. ktoré súVisia so znížením Vlastného imania ŕ-)
c2 Peňažné toky Vznikaiúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobÝch záväzRov zÍinančnei činnosti 5 352 303
e ,1 Príimv z emisie dlhových cenných oaoierov í+) 5 352 303

Výdavkv na úhradu záväzkov z dlhovÝch cennÝch DaDierov Ĺ)

c)a
Prĺmy z úVerov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s Výnimkou úverov, ktoré boli
ooskvtnuté na zabézoeóenie hlavného oredmetU činnosti í+)

c.2.4.
Výdavky na splácanie úVerov, ktoĺé účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úVerov,
ktoré boli ooskvtnuté na 7abé7oéčénié hláVného nrérlméhl činnôsti 1_\

cr 5 PríimV z oriiatých oôžičiek ĺ+)
c26 VÝdavkv na splámnie oÔŽičiek G)

VýdaVkV na Úhradu záväzkov ? oo!žíva^iá máiéĺkll ktÔni ic nré.lméĺÔm 7mlllVý ô kŕlôé ôrénäiátei Va.i /-\

c2a
Výdavky na úhradu záväzkou za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnutel'ného majetku použĺvaného a odpisovaného
náiomcom G)

c29
Prĺmy z ostatných dlhodobých záVäzkov a krátkodobých záväzkov vyplýVajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s
Výnimkou tÝch. ktoré sa uvádzaiú osobitne V inéi óasti orehl'adu oeňažných tokov í+)

cr 4a
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záVäzkov vyplýVajúcich z finančnej činnosti účtovnej
iednotkv s Výnimkou tých' ktoré sa Uvádzaiú osobilné V inei části oréhl'ádll réňážnýÔh tokÔV Í-\

3 VÝdavkv na zaolatené úrokv s VÝnimkou tých. ktoré sa začleňuiú do orevádzkovÝch činností Ĺ}

ČÁ VýdaVkV na Vvolatené dividendv a iné oodielv na zisku s výnimkou tÝch ktoró sa 7áčléňUil'' dô ÔíeVád7kovúch činnÔstí ŕ-\

Výdavky súVisiace s derivátmi' s Výnimkou, ak sú určené na prédaj alebo na obchodovanie alebo ak sa povaŽujú za peňažné
tokv z investičnei činnosti Ĺ)

3.6
s derivátmi, s Výnimkou' ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na alebo ak sa

CA Príimv mimoriadneho charakteru vzt'ahuiúce sa na finančnú činnosť í+)
c.9. Výdavky mimoriadného charakteru vzt'ahuiúce sa na Íinančnú činnosť G)
c isté peňažné tokv z finančnei činnosti 5 357

D. čisté zvýšenie alebo čisté znĺženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvlvalentov (+Ĺ) (súčet A+B+c) 950 506

E. stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvlvalentov na začiatku účtovného obdobia

F.
stav peňažných prostriedkov a peňaŽných €kvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohl'adnenĺm kuzových
rozdielov vvčíslených ku dňu. ku ktorému sa zostavuie účtovná závierka 950 506

G.
Kuzové ľozdiely vyčíslené k peňažným prostľiedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuie
účtovná závierka í+Ĺ)

H.
zostalok peňaŽných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kuuové rozdiely
vyčĺslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuie účtovná závierka (+/") 950 506



regulovaná informácia

časť 1.- Identifikácia emitenta

RočNASPRAVA
emitenta

v zmysle zákona o buľze cenn ch papierov

lnformačná povinnosť za rok: 2021 tco 53724 836

097900oAKAo000034507

Účtovné obdobie: od:28.4.202'l do: 31 .12.2021

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzen m

obchodné meno / názov: CC Omikron s.r.o

Sídlo:
ulica, číslo
Psč
Obec

Mi"tna 48
811 07

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kontaktná osoba lng. R bertMitterpach,, MBA

E-mail robert.mitterpach @corwin.sk

imanie (v EUR) 5000

sídlo: www"corwin.sk

Dátum vzniku: 28.04.2021

Takladatel': coRWIN SK a.s. lČo: as 5oo 126, Námestie Mateja Korvína 1' Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07



Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej https://www.corwĺn.sk/investori/
tlače, alebo názovvšeobecne uznávaného informačného
systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená

Dátum zverejnenia
29.4.2022

zverejnenia

na
emitena

$ 47 ods. 8zákona o burze 12:oo

o burze

oznámenie sp sobu zverejnenia
ročnej fĺnančnej správy $ 47 ods. 4

Predmet podnikania: k pa tovaru na čely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (maloobchod) alebo in1im prevádzkovateľom Živnosti (vel'koobchod), uskutoč ovanie
stavieb a ich zmien, správa a džba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľn1ich Živností, prenájom nehnuteľností spojen s poskytovaním
in ch neŽ základn5ich sluŽieb spojen ch s prenájmom, činnosť podnikateľsk ch, organizačn ch a ekonomick ch poradcov, vedenie čtovnícfua,
počítačové sluŽby, leasingová činnosť v rozsahu voľnej Živnosti, reklamné a marketingové sluŽby' prieskum trhu a verejnej mienky, faktoring a
forfaiting, prípravné práce k realizácii stavby' poskytovanie verov alebo p Žičiek a pe aŽn1 ch zdrojov získan17ch v17lučne bez verejnej vzly a
bez verejnej ponuky majetkov ch hodn t, sprostredkovanie poskytovania ĺiverov alebo p Žičiek zpe aŽnych zdrojov získan ch v lučne bez
verejnej v zvy a bezverejnej ponuky majetkov17ch hodn t, sprostredkovateľská činnosťv oblasti obchodu

Casť 2. Učtovná závierka

sAsÚčtovná závierka je zostavená podlä SÁS (S/ove nské štandardy) , alebo podľa lAs/IFRs (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 1 (P1Učtovná závierka)

Príloha č. 2 (P2SÚvaha-aktĺva)

Príloha č. 3 (P3S vaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Y kazziskov a strát)

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 7 (P7cAsH FloW-Nepriama met da)

U čtovná závierka-základ né rÍ daje
Slivaha-aktíva
Stlvaha-pasíva
V1 kaz ziskov a strát
Poznámky

CASH-FLOW-Nepriama met da

Uč'tovná závierka podlä SAS
Tieto formuláre s pre emitentov cenn ch papierov' ktorí
zostavuj ti tjčtovn závierku pod ľa s lovensk ch tlčtovn ch
štandardov.

Podľa zákona o čtovníctve emĺtenti, ktorí emitovali cenné papiere
a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
ktoréhokolVek členského štátu Eur pskej nie s subjektom

anozávierka bola overená audítorom ku d u predloŽenia

V zmysle $ 34 ods' 5 zákona o burze čtovná závierka a konsolidovaná ličtovná závierka musia byt
V zmysle $ 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovedn mi za audit čtovn ch závierok podľa ods. 5 sa v plnom znení zverejnĺ
spolu s ročnou správou.
Vo V1 ročnej správe emitenta audítor musí vyjadrit' svoj názor v zmysle $ 20 ods. 3 písm. a)' b) c)' d), e) zákona o tičtovníctve.

obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

TPA AUDlT' s.r.o., so sídlom

Dátum auditu:

Mesto, Slovenská republika'

nre't. Zostavuje konsolidovan čtovnri závierku (áno/ v prípade, Že nezostavuje uviesť nie)



časť 3. ! ročná správa

Podlh $ 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje v,ročnit správu vypracovan v sítlade s osobitn ,m predpisom, ktol" m je $ 20 zákona č.431/2002 Z.z. o
čtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o čtovníctve")

20 ods. 1 zákona o itčtovníctve informácie o:

za r]čelom vydania Dlhopisov a poskytovania p Žičiek a verov alebo in1ich foriem fnancovania spriaznen m spoločnostiam v skupine Conľin. Emitent je

vydávania Dlhopisov spoločnosť neplánuje príjimanie r]verov alebo získavanie iného financovania.

b) udalostiach osobitného v1Íznamu, ktoré nastali po skončení ličtovného obdobia, za kŕoré sa vyhotovuje v' ročná správa
v roku 2022 predala dlhopisy v hodnote 30 Teur. Ponuka predaja dlhopisov je stanovená do 30.apríla 2022. lné udalosti osobitného

v znamu nenastali po skončení čtovného obdobia, okrem t''ch, ktoré.stj uvedené v čtovnej závierke.

a) v voji ričtovnej jednotky, o stave, v Korom sa nachádza, a o v. znamn ch rizikách a neĺstotách, kton m je tičtovná jednotka vystavená; informácia sa posk1rtuje vo forme
a obsiahlej anal zy stavu a progn zy v'. voja a obsahuje d leŽité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnostĺ tičtovnej jednotky na

prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné daje uvedené v čtovnej závierke,

predpokladanom bud com v'. voji činnosti tičtovnej jednotky
Spoločnosť vydá ďaľšie dlhopisy v rámci svojho dlhopisového programu

d) nákladoch na činnosť v oblasti v'. skumu a v voja
Spoločnosť v sledovanom období na mua

e)nadob danívlastn chakcii,27a)dočasn chlistov,obchodn chpodielovaakcií,dočasn chlistovaobchodn1 chpodielovmaterskejtičtovnejjednotkypodläS22zákona
o ličtovníctve (kde 27a) pod čiarou je $ 161d ods' 2 obchodného ákonníka)

akcie, dočasné listy' obchodné podiely a ani akcie, a

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Spoločnosť predpokladá' rokovna

ridaioch požadovan ch podl'a osobitn ch predpisov
Spoločnosti nie s osobitného predpisu



h) tom, čĺ ričtovná jednotka má organizačnti zložku v zahraničí
jednotka nemá organizačn zloŽku v zahraničí.

Podľa $ 20 ods. 2 zákona o rjčtovníctve V ročná správa obsahuje ročnri správu o platbách orgánom verejnej moci podľa $ 20a a 2ob zákona o ričtovníctve.
nteZostavuje ročnti správu o pIatbách orgánom verejnej moci (áno/ v prípade' že nezostavuje uviesť nie)

20 ods.5 zákona o čtovníctve
je to pre postidenie aktív, pasív a finančnej situácie čtovnej jednotky' Korá pouŽíva nástroje podl'a osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cennych papieroch a

investičn ch sluŽbách a o zmene a doplnení niekto4 ch zákonov ) v. znamné, čtovná jednotka je povinná uviest'vo v ročnej správe tiež informácie o

ciel'och a met dach riadenĺa rizík v ĺičtovnej jednotke vrátane jej potĺtiky pre zabezpečenie hlavn ch typov plánovan ch obchodov, pri kton ch sa použijri zabezpečovacie

Emitent za

b) cenov'. ch rizikách, ĺjverov'- ch rizikách, rlzikách lĺkvidity a rizikách stivisiacich s tokom hotovosti, ktoÚm je čtovná jednotka vystavená
Spoločnosť je v rámci svojej činnosti vystavená t' mto rizikám:

nemusí dosiahnuť plné uspokojeníe svojej pohľadávky.
Riziko likvidity spočíva v jeho schopnosti splácať záväzky včas. Riziko likvidity sa m Že realizovať v prípade v znamného negatívneho trhového trendu alebo v prípade vzniku
nepredvídanej skutočnosti, ktorá sp sobí neschopnosť Emitenta, alebo in ch subjektov zo SKupiny Conľin splácať včas svoje záväzky alebo nechopnosť Emitenta alebo in ch
subjektov zo Skupiny Conľin splácať včas svoje záväzky alebo neschopnosť spe aŽiť svoje aktíva za primeran cenu v primeranom časovom rozpätí.



$ 20 ods.6 zákona o ítčtovnícfue

v "Správe a riadení spoločnosti''.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo v' ročnej správe uviesť ako osobitnrl časť v' ročnej
správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

Spoločnosť sa riadi Prospektom v zmysle zákona o cenn17ch papieroch, ktoryi obsahuje všetky daje o Emitentovi paprerov, a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky

nezaväzu1ll.

b) všetky v znamné informácie o met dach riadenia a daj o tom, kde sri informácie o met dach riadenia zveréjnené
m orgánom sr] konatelia spoločnosti, pričom konaj vŽdy dvaja konatelia spoločne. Spoločnosť sa riadi a na

Spoločnosť sa v čtovnom obdob a neriadila pravidlami stanoven mi v akomkolVek k dexe správy a riadenia spoločností, pretoŽe takáto povinnosť mu

nevypl va zoŽiadnych práVnych predpisov.

odkaz na k dex o riadení spoločnosti, kton sa na u vztähuje alebo kton sa rozhodla dodžiavať pri riadení, a daj o tom, kde je k dex o riadení spoločnosti verejne

c) informácie o odch lkach od k dexu o riadení spoločnosti (napríkIad $ í8 zákona č' 429l2oo2Z'z' oburze cenn ch papierov v znení neskorších predpisov) a d vody t'. chto
odch lok alebo ĺnformáciu o neuplat ovaní žĺadneho k dexu riadenia spoločnosti a d vody, pre ktoré sa tak rozhodla

d) opis systémov vn tornej kontroĺy a ľiadenia rizík vo rrzťahu k ričtovnej závierke
vychádza z vn torn ch predpisov Skupiny vďahujticich sa V rámci Emitenta s vykonávané priebeŽné kontroly väzieb medzi jednotlit4'mi čtami

nezávisl m audítorom, kton bol schváĺen Valn17m zhromaŽdením.



e) informácie o činnosti vaĺného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcĺonárov a postupu ich vykonávania
Valné zhromaŽdenie je najvyšším orgánom Emitenta. Do v mene JEJ

zmien, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zv šení aleo zníŽenízákladného imania a rozhodovanie o nepe aŽnom vklade, vymenovanie, odvolanie a
odme ovanie konateľov, vymenovanie, odvolanie a odme ovanie členov dozornej rady, vyl čenie spoločníka podľa $ 1 1 3 a $ 1 21 obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní

Kompetenciu valného zhromaŽdenia vykonáva jedin17 spoločník.

f) informácĺe o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho v. borov
Konatelia sri štatutárnym orgánom Emitenta. V mene spoločnosti konaj vŽdy dvaja konatelia spoločne. Konatelbv vymenriva a odvoláva valné zhromaŽdenie Emitenta z radov

sri: lng. Robeŕ Mitterpach, MBA a Mgr.Peter Demsk a JUDr. Marek Kundrát. Konatelia s vymenovaní na dobu neurčitt]. Kontaktnou adresou konatelbv je sídlo Emitenta.

g) informácie podl'a $ 20 ods. 7 zákona o čtovníctve

Účtovná jednotka, kÍorá emitovala cenné papĺere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo v ročnej správe zverejniť aj ridaje o

a) štruktrire základného imania vrátane rÍdajov o cenn ch papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte
Eur pskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojen ch pre každ druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom
základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditel'nosti cenn ch papierov



ano
Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, Že v s časnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky
dlhopisy stl splatené uviesť nie)

sK4000019519
Dlhopis

Na doručitel'a

Zaknihovaná

900

10.000

S Dlhopismi nie s
spojené Žiadne práva na
ich v menu za akékolVek
iné cenné papiere a ani
Žiadne predkupné práva
na akékolVek cenné
papiere.Majitel' Dlhopisu
má v s lade s
Podmienkami právo na
splatenie Menovitej
hodnoty Dlhopisov,
vyplatenie vtj'nosu, právo
na časť a na
rozhodovanie na Sch dzi
apráva vyplyvaj ce zo
Zabezpečenia. Práva
spojené s Dlhopismi nie
srj obmedzené s
vn nimkou všeobecn ch
obmedzení podľa
platnyich práVnych
predpisov, najmä podľa
príslušn ch ostanovení
zákona č. 7 ĺ2005 Z. z., o
konkurze a
reštruktualizácii, v znení
neskorších predpisov a s
v nimkou práv, ktoré s
podmienené sr]hlasom
Sch dze v srilade s
Podmienkami a Zákonom
c dlhopisoch.

19.iÚla2021

tslN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota

opis práv

Dátum začiatku vydávania



3Oj la2O26

Uročenie s pevnou
rokovou sadzbou vo

v ške 2.8% ročne
30j la

Záväzky z Dlhopisov
bud zabezpečené
záloŽnym právom v
prospech Agenta pre
zabezpeienie na u rčityi
nehnuteľn majetok vo
vlastníctve spoločností zo
skupinv Conľin

Termín splatnosti menovitej
hodnofu

Sp sob určenia v'. nosu

Termíny vt platy

MoŽnosť predčasného splatenĺa

Záruka za splatnosť

Zárukv prevzali

lčo
obchodné meno

Sídlo

Pri vymeniteľn ch dlhopisoch,
postup pri ich q mene za akcie



c) kvalifikovanej časti na základnom imaní podl'a osobitného predpisu, 28aa)
(kde pomámka pod čiarou 29aa) je $ B písm. f) zákona č' 566/2001 Z.z')

ovládaj cou 00 % obchodného podielu a hlasovacích práv v Emitentovi je spoločnosť CORWĺN SK a.s

ovládaj cich os b a opatrenia na zabezpečenia eliminácie zneuŽitia tichto práv vypl vaj zo všeobecne záväznych právnych predpisov.

d) majitel'och cenn ch papierov s osobitn mĺ právami kontroly s uvedením opisu t'' chto práv
Nie s známy majitelia cenn ch papierov s osobitn17mi právami kontroly

s známe obmedzenia hlasovacích práv majitelov cenn1ich papierov.
e) obmedzeniach hlasovacích práv

dohodách medzi majitel'mi cenn ch papierov, ktoré sri jej známe a kŕoré m Žu viest'k obmedzeniam prevoditel'nosti cenn ch papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

dohody medzi majitel'mi cennyich papierov

g) pravidlách upravujricich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
je najvyšším orgánom Emitenta.Do p sobnosti valného zhromaŽdenia patrí okrem inyich aj schval'ovanie stanov a zmĺen, rozhodovanie o zmene

spoločenskej zmluvy,vymenovanie, odvolanie a odme ovanie členov dozornej rady, vylričenie spoločníka podľa $ 'l 13 a $ 121 obchodného zákonníka

právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomocĺ rozhodnrjt'o í akcií alebo spätnom odk pení akcií
Konatelia orgánom Emitenta' V mene spoločnosti konaj vŽdy dvaja konatelia spoločne. Konateľov vymen va a
spoločníkov alebo in1ich fyzick ch os b. Konatel'om m Že byť len fyzická osoba.

stranou v tak chto dohodách.

]) všetk ch dohodách uzatvoren ch medzi ou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktor' ch základe sa im má pos$fin ť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovn
pomer skončí vzdaním sa funkcie, v'. poved'ou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, v. poveďou zo strany zamestnávatel'a bez uvedenia d vodu alebo sa ĺch funkcia alebo
pracovn pomer skončí v d sledku ponuky na prevzatie

z

i) všetk ch v. znamn ch dohodách, ktor ch je zmluvnou stranou a ktoré nadobridaj ričinnosť, menia sa alebo kton ch platnost' sa skončí v d sledku zmeny jej kontroln ch
pomerov' ku ktorej došlo v srivislosti s ponukou na prevzatie, a o jej ričinkoch s v. nĺmkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie váŽne poškodilo; táto v' nimka sa neuplatní, ak je
povinná zverejniť tieto ridaje v rámcÍ plnenia povinností ustanoven ch osobĺtn mi predpismi

Spoločnosť neuzavrela dohody s



oblasĺ'spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podl'a $ 20 ods' 9 zákona o rlčtovníctve

$ 20 ods. 9 a) stručn opis obchodného modelu
Neuplat uje sa

sa
20 ods. 9b) opis a v. sledky pouŽívania politiky' ktor čtovnájednotka uplat uje v oblasti spoločenskej zodpovednosti

$ 20 ods. 9c) opĺs hlavn ch rizík vplyvu tičtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vypl vajliceho z činnosti tičtovnej jednotky' ktor by mohol mať

tieto riziká riadi

Neuplat uje sa

$ 20 ods. 9d) v znamné nefinančné informácie o činnosti tičtovnej jednotky podľa jednotlivt ch činností

Neuplat uje sa

$ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázani ch v ričtovnej závierke a vysvetlenie tt chto stim z hl'adiska vplyvov na oblast'spoločenskej zodpovednosti, ak je to
vhodné

sa

$ 20 ods. 12zákona o čtovníctve d vody nezverejnenia ĺnformácĺí podl'a $ 20 ods. 9 zákona o tjčtovnĺctve
Neuplat uje sa

uviesť sumu
uviesť sumu
uviesť počet

$ 20 ods' 'l3 opis politiky rozmanitostĺ, kÍorri uplat uje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorn; ch orgánoch najmä vo vďahu k
veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijn m sktisenostĺam členov t chto orgánov, ciele takej politiky' sp sob, ah. m sa vykonáva, a dosiahnuté v'. sledky vo vykazovanom
období, ak ku d u ku ktoľému sa zostavuje ričtovná závierka, splnila aspo dve zt chto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (s26 ods. 3 zákona o tičtovníctve)
b)čist obrat presiahol 40 000 000 EUR
c) priemern počet zamestnancov presiahol 250

sa



poďa $ 20 ods.14 zákona o rĺčtovnÍctve d vody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti poďa $ 20 ods. 13 zákona o rĺčtovníctve

Neuplat uje sa

$ 34 ods. 2 písm zákona o burze

Podpísaní Ing. R bert Mitterpach ' ' MBA' konateľ, a JUDr. Marek Kundrát, podla našich najlepších znalostí poskytuje táto tjčtovná závierka Vypracovaná
V s lade s osobitn mi predpismĺ vern17 obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho v 'sĺedku Emitenta aŽetáto v ročná správa obsahuje pravdiv a vern57 prehlad
vvojaav sledkov Emitenta spolu s opisom hĺavn ch rizík a neist t, ktonj'm čeĺí.

MBA v.r., konatel'

,,t..áa"ŕ
JUDr. Marek Kundrát v.r', k natel'

predpismi pravdir1 a vern obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho v sledku emitenta a spoločností zaraden; ch do celkovej konsolidácie a že v ročná správa

čelí


