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S REKORDNÝMI  
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Vážené dámy, vážení páni, 

je mi potešením, že mám tú možnosť sa Vám prihovoriť za spoločnosť Commander Services 
s.r.o., ktorá sa v roku 2018 stala 100% dcérskou spoločnosťou PosAm, spol. s.r.o. a ktorá je 
pokračovateľom spoločnosti Commander Systems, s.r.o..

Rok 2018 hodnotím pre našu spoločnosť ako skutočne prelomový. Spojením s PosAm a člen-
stvom v skupine Deutsche Telekom sme začali novú etapu našej histórie. Očakávam, že doká-
žeme využiť spojenie špecifických znalostí a kompetencií našich spoločností a prinášať stále 
väčší úžitok pre našich zákazníkov. Na trhu monitoringu vozidiel prebieha konsolidácia a naša 
pozícia trhového lídra nás, aj vďaka nedávnym krokom, predurčuje do roly trhového integrátora.

Našu vedúcu pozíciu sme potvrdili aj rekordnými ekonomickými výsledkami. S tržbami 
5 029 tisíc EUR, ktoré stúpli voči predchádzajúcemu roku o viac ako 13%, sme prvýkrát preko-
nali hranicu 5 miliónov EUR. Rekordný bol aj prevádzkový zisk EBITDA na úrovni 1 610 tisíc EUR. 
Tieto výsledky hodnotím ako vynikajúce, a to aj v kontexte vývoja na celom trhu.

V roku 2018 sme venovali veľa energie tomu, aby sme zabezpečili udržateľnosť rastu a kvalitu 
služieb pre zákazníkov v súlade s filozofiou 5P našej spoločnosti: Profesionalita, Poradenstvo, 
Poctivá práca, Pomoc a Priateľstvo. Zamerali sme sa na zlepšenie organizácie práce, procesné 
riadenie, ale aj rozšírenie nášho kolektívu. Verím, že pre nadšenie a lásku k tomu, čo robíme, 
získame aj naše nové posily. 

Pozitívna zmena v riadení aj úrovni kompetencií sa dotkla aj nášho IT tímu. Zaviedli sme naj-
modernejšie metodiky a postupy. Spojenie s našou materskou spoločnosťou nám umožnilo 
ťažiť z jej skúseností a znalostí. Nová verzia nášho systému pre monitorovanie vozidiel, ktorej 
vývoj vstupuje do záverečnej fázy, tak bude mať ešte lepšie vlastnosti. Užívateľsky aj techno-
logicky prinesie zásadné zlepšenie použiteľnosti, komfortu a užívateľského zážitku a podporu 
pre ďalší rozvoj služieb. 

Ambíciu zahraničnej expanzie sme začali napĺňať už koncom roka 2018. Podpísali sme dohodu 
o prevode zákazníckeho kmeňa nášho white-label partnera, spoločnosti All4Car. Tá operuje 
prevažne v Českej republike a od tejto transakcie si sľubujeme lepšie možnosti pre vstup na 
daný trh.

Do budúcna sa aj vďaka práci a výsledkom v roku 2018 pozerám s optimizmom a radosťou.  
Čakajú nás veľké výzvy a zaujímavé príležitosti, ktoré vidíme na trhu alebo z podnetov od zá-
kazníkov. Verím, že na vzrušujúce obdobie, ktoré je pred nami, sa rovnako tešia aj naši zamest-
nanci, partneri a spoločne prinesieme zákazníkom ešte zaujímavejšie a lepšie služby.

V závere by som rád poďakoval všetkým, ktorí majú na tomto úspešnom príbehu svoj podiel. 
V prvom rade všetkým kolegom, technikom, obchodníkom, vývojárom, pracovníkom back  
office, hotline alebo logistiky. Veľmi si cením aj dôveru a pomoc vedenia materskej spoločnosti 
PosAm. A moja veľká vďaka patrí, samozrejme, všetkým našim zákazníkom.

Michal Vodička,  
CEO Commander Services
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2014 2015 2016 2017 2018

13 448

17 920

22 119

27 154

32 693 

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

VÝVOJ POČTU MONITOROVANÝCH VOZIDIEL
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  Služby  

  Tovar s inštaláciou a príslušenstvom

  Monitoring vozidiel

  Palubné jednotky a príslušenstvo

  Inštalácie a aktivácie

  Iné

67 %15 %

8 %

10 %

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

VÝVOJ TRŽIEB V TISÍC EUR ŠTRUKTÚRA TRŽIEB V ROKU 2018
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PORTFÓLIO 
PRODUKTOV

Monitoring vozidiel je základnou službou spoločnosti s hlav-
nou pridanou hodnotou. Tá umožňuje  v reálnom čase sledo-
vať viaceré dôležité parametre vozidla: polohu, rýchlosť, otáč-
ky motora, intenzitu akcelerácie, spotrebu a pod. Základnými 
zložkami riešenia sú kvalitné jednotky vo vozidle, sofistikova-
ný systém a intuitívna mobilná aplikácia. Zákazníci môžu sle-
dovať polohu všetkých svojich vozidiel na mape aj s informá-
ciami o ich prevádzke. Súčasťou služby je zákaznícka podpora 
24/7, zakladajúca si na individuálnom prístupe k zákazníkom. 
Okrem iných výstupov systém zabezpečuje automatické  
generovanie knihy jázd.

MONITOROVANIE  
VOZIDIEL

AUTOPOŽIČOVŇA Autopožičovňa je rezervačný systém pre komplexnú správu vo-
zového parku referentských vozidiel a s tým spojenej adminis-
tratívy. Zabezpečuje podávanie a schvaľovanie žiadostí, prira-
ďovanie vozidiel, ich sledovanie, vyhodnocovanie prevádzky, 
reporty, tlač potrebných dokumentov a iné. 

MILÁČIK  
MONITOR

Miláčik Monitor poskytuje sledovanie polohy osôb, zvierat ale-
bo objektov v reálnom čase a zobrazenie ich trasy a polohy na 
mape. Systém môže sledovať príchod alebo odchod z defino-
vaných lokalít a posielať o tom informácie. Súčasťou služby je 
aktívny dispečing zabezpečujúci pomoc v prípade signalizácie 
ohrozenia. Prenosná jednotka umožňuje aj telefonovanie.

SLUŽBA  
SECURE

Služba Secure poskytuje aktívnu satelitnú ochranu vozidla 
s 24 hod. dohľadom. Systém sleduje trasu a polohu, možné vnik-
nutie do vozidla alebo manipulovanie s ním, napríklad nezvyčajný 
náklon alebo pohyb. 

TACHOGRAF Tachograf je služba pre automatické sťahovanie údajov z ta-
chografov na diaľku. Údaje z tachografu vozidla vo formáte DDD 
súborov sú tak k dispozícii kedykoľvek, či už pre účely internej 
evidencie alebo príslušných úradov. 

KAMEROVÝ 
SYSTÉM RYS

Kamerový systém RYS slúži pre záznam obrazu a zvuku vo 
vozidle, v okolí vozidla, v jeho nákladnom priestore alebo pred  
a za vozidlom. Záznam sa ukladá lokálne v špeciálne uprave-
nom a zabezpečenom priestore.  
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FAKTY 
O SPOLOČNOSTI 

 Názov:  Commander Services s.r.o.

 Dátum založenia:  27.10.2017

 IČO:  51 183 455

 DIČ:  2120619270

 IČ pre DPH:  SK 2120619270

 Sídlo:  Žitná 23, 831 06 Bratislava

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

 Pobočky: Banská Bystrica

  Košice

  Žilina

 Spoločníci: PosAm, spol. s r.o.

 Konatelia: Ing. Marián Marek

  Ing. Miroslav Bielčik

  Ing. Peter Škodný

 Prokuristi: Ing. Martin Lukáč

  Michal Vodička

 Základné imanie: 5 000 EUR

 Commander Services s.r.o. 
 Spoločnosť Commander Services s.r.o. je pokračovateľom spoločnosti Commander Systems, s.r.o., 
vznikla predajom časti podniku tejto spoločnosti a prevzala od nej všetky obchodné aktivity, záväzky 
a pohľadávky. Od vzniku firmy v roku 2005 sa nám podarilo z nuly vypracovať na slovenského lídra 
v segmente satelitného monitoringu vozidiel s trhovým podielom nad 30%.
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA  
SPOLOČNOSTI 
COMMANDER SERVICES s.r.o. 
A SPRÁVA NEZÁVISLÉHO  
AUDÍTORA ZA ROK  
KONČIACI 31. DECEMBRA 2018



11



12

SÚVAHA
Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV
Číslo

riadku

Bežné účtovné obdobie Predch.  
úč. obd.Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 01 4 071 082 251 275 3 819 807 4 757

A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 02 1 438 437 220 382 1 218 055

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 03 892 702 98 380 794 322

A.I.1 Aktivované náklady na vývoj (012) -/072, 091A/ 04

2 Softvér (013) -/073, 091A/ 05 100 000 20 000 80 000

3 Oceniteľné práva (014) -/074, 091A/ 06

4 Goodwill (015) -/075, 091A/ 07 391 898 78 380 313 518

5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01x) -/079, 07x, 091A/ 08

6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 09 200 804 200 804

7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný
majetok (051) - /095A/

10 200 000 200 000

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 545 735 122 002 423 733

A.II.1 Pozemky (031) - /092A/ 12

2 Stavby (021) -/081, 092A/ 13

3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)  
-/082, 092A/

14 545 735 122 002 423 733

4 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) -/085, 092A/ 15

5 Základné stádo a ťažné zvieratá (026) -/086, 092A/ 16

6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02x, 032) -/089, 08x, 092A/ 17

7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18

8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19

9 Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/- 098 20

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21

A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 
jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

22

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

23

3 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24

4 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25

5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným  
jednotkám (066A) - /096A/

26

6 Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27

7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 
069A,06XA) - /096A/

28

8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou 
splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

29

9 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30

10 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31

11 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32

B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33  2 579 601 30 893 2 548 708 4 757

B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 358 494 5 173 353 321

B.I.1 Materiál (112, 119, 11x) - /191, 19x/ 35 352 452 5 173 347 279

2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12x)  
-/192, 193, 19x/

36

3 Výrobky (123) - /194/ 37

4 Zvieratá (124) - /195/ 38

5 Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39

6 Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 6 042 6 042

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 39 092 39 092

B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 14 590 14 590
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SÚVAHA
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čenie
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SÚVAHA
Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV
Číslo

riadku

Bežné účtovné obdobie Predch.  
úč. obd.Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR

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

43

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

44

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

45 14 590 14 590

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 46

3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 
/391A/

47

4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

48

5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 
35XA) - /391A/

49

6 Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50

7 Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51

8 Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 24 502 24 502

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 668 757 25 720 643 037

B.III.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 668 757 25 720 643 037

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

55 85 286 406 84 880

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

56

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

57 583 471 25 314 558 157

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 58

3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 
/391A/

59

4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

60

5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 
(354A,355A,358A,35XA,398A) - /391A/

61

6 Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62

7 Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63

8 Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64

9 Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66

B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách 
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

67

2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku  
v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) 
- /291A, 29XA/

68

3 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69

4 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70

B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 1 513 258 1 513 258 4 757

B.V.1 Peniaze (211, 213, 21X) 72 3 805 3 805

2 Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 73 1 509 453 1 509 453 4 757

C. Časové rozlíšenie (r. 75 až r. 78) 74 53 044 53 044

C.1 Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75

2 Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 53 044 53 044

3 Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77

4 Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78
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SÚVAHA
Ozna-
čenie

STRANA PASÍV
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie Predch. úč. obd.

EUR EUR

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 3 819 807 4 757

A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80  2 696 415 4 757

A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 5 000 5 000

A.I.1 Základné imanie (411 alebo +/-491) 82 5 000 5 000

2 Zmena základného imania +/- 419 83

3 Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84

A.II. Emisné ážio (412) 85

A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 1 600 000

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

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

2 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90

A.V.1 Štatutárne fondy (423, 42X) 91

2 Ostatné fondy (427, 42X) 92

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93

A.VI.1 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(+/-414) 94

2 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 95

3
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 
(+/-416)

96

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98+r.99 97 – 243

A.VII.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98

2 Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 – 243

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

100 1 091 658 – 243

B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101  1 123 392

B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 69 539

B.I.1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103

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

104

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

105

1.c Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 107

3 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108

4
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

5 Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110

6 Dlhodobo prijaté preddavky (475A) 111

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112

8 Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113

9 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 6 159

10 Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 63 380

11 Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116

12 Odložený daňový záväzok (481A) 117

B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118

B.II.1 Zákonné rezervy (451A) 119

2 Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120

B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121
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SÚVAHA
Ozna-
čenie

STRANA PASÍV
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie Predch. úč. obd.

EUR EUR
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4
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

5 Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110

6 Dlhodobo prijaté preddavky (475A) 111

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112

8 Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113

9 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 6 159

10 Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 63 380

11 Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116

12 Odložený daňový záväzok (481A) 117

B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118

B.II.1 Zákonné rezervy (451A) 119

2 Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120

B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121

SÚVAHA
Ozna-
čenie

STRANA AKTÍV
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie Predch. úč. obd.

EUR EUR

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 +r. 127 až r. 135) 122 913 010

B.IV.1 Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 315 882

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

124 263 218

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

125

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

126
52 664

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 127

3
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 
36XA, 471A, 47XA)

128

4
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

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

130

6 Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 92 610

7 Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 59 760

8 Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 351 100

9 Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134

10 Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 93 658

B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 140 843

B.V.1 Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 56 849

2 Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 83 994

B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141

C.1 Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142

2 Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143

3 Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144

4 Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Ozna-
čenie

TEXT
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie Predch. úč. obd.

EUR EUR

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01 5 057 225

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02 5 258 029

I Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 56 439

II Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04

III Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 4 972 738

IV Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06

V Aktivácia (účtová skupina 62) 07 200 804

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

08 7 340

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

09 20 708

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

10 3 873 014 240

A Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 32 529

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

12 448 431

C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 5 173

D Služby (účtová skupina 51) 14 1 159 431 240

E Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19) 15 1 929 119

E.1 Mzdové náklady (521, 522) 16 1 410 196

2 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17

3 Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 488 728

4 Sociálne náklady (527, 528) 19 30 195

F Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 9 708

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

21 224 601

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

22 224 601

2
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a 
dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

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

24 2 425

I Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 22 511

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

26 39 086

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 385 015 – 240

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

28 3 584 417 – 240

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

29 882

VIII Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30

IX Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31

IX.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 prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

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

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

35



17

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Ozna-
čenie

TEXT
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie Predch. úč. obd.

EUR EUR

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01 5 057 225

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02 5 258 029

I Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 56 439

II Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04

III Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 4 972 738

IV Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06

V Aktivácia (účtová skupina 62) 07 200 804

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

08 7 340

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

09 20 708

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

10 3 873 014 240

A Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 32 529

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

12 448 431

C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 5 173

D Služby (účtová skupina 51) 14 1 159 431 240

E Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19) 15 1 929 119

E.1 Mzdové náklady (521, 522) 16 1 410 196

2 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17

3 Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 488 728

4 Sociálne náklady (527, 528) 19 30 195

F Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 9 708

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

21 224 601

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

22 224 601

2
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a 
dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

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

24 2 425

I Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 22 511

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

26 39 086

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 385 015 – 240

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

28 3 584 417 – 240

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

29 882

VIII Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Ozna-
čenie

TEXT
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie Predch. úč. obd.

EUR EUR

X.1
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených 
účtovných jednotiek (666A)

36

2
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných 
jednotiek (666A)

37

3 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39

XI.1 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40

2 Ostatné výnosové úroky (662A) 41

XII. Kurzové zisky (663) 42 882

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

43

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44

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

45 17 280 3

K Predané cenné papiere a podiely (561) 46

L Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47

M Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48

N Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 5 615

N.1 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50

2 Ostatné nákladové úroky (562A) 51 5 615

O Kurzové straty (563) 52 2 109

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

53

Q Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 9 556 3

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -16 398 – 3

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

56 1 368 617 – 243

R Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 276 959

R.1 Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 301 461

2 Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -24 502

S Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 60

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

61 1 091 658 – 243
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
ZOSTAVENEJ K  31. DECEMBRU 2018 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Obchodné meno a sídlo

Commander Services s.r.o.   
Žitná 23 
Bratislava 831 06

Commander Services s.r.o. (ďalej „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 27. októbra 
2017 na základe uzavretej spoločenskej zmluvy. Dňa 27. októbra 2017 bola zapísaná do Obchodného registra vedeného 
na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123562/B.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti

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

(veľkoobchod)

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 

4. Počet zamestnancov

Spoločnosť mala k 31. decembru 2018 72 aktívnych zamestnancov (k 31. decembru 2017: 0), z toho 11 vedúcich pracov-
níkov (2017: 0).

Názov položky Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 66 0

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

72 0

počet vedúcich zamestnancov 11 0

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 
NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie 
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

6. Orgány a spoločníci Spoločnosti 

Orgány Spoločnosti 

Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017

Konatelia: Ing. Miroslav Bielčik (od 8.2.2018) Michal Vodička 
Ing. Marián Marek (od 8.2.2018)

Ing. Peter Škodný (od 1.7.2018)
Michal Vodička (do 7.2.2018)

Prokurista: Ing. Martin Lukáč (od 9.2.2018) –
Michal Vodička (do 9.2.2018)
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Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2018:

Spoločník

Výška podielu na základnom 
imaní Podiel na 

hlasovacích 
právach v %

Iný podiel  
na ostatných 
položkách VI  
ako na ZI v %

Výška príspevku 
do kapitálových 

fondov  
z príspevkovabsolútne v %

PosAm, spol. s r.o. 5 000 100 100 100 1 600 000

Spolu 5 000 100 100 100 1 600 000

Zmeny v štruktúre spoločníkov Spoločnosti v priebehu roka 2018:

Spoločník do dňa zmeny  
v štruktúre spoločníkov

Výška podielu na 
základnom imaní Podiel na 

hlasovacích 
právach v %

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI v %

Výška príspevku 
do kapitálových 

fondov 
z príspevkovSpoločník

Dátum 
zmeny absolútne v %

ME Cassini Investments Ltd 5.2.2018 4 000 80 80 80 0

Michal Vodička 5.2.2018 1 000 20 20 20 0

Spolu x 5 000 100 100 100 0

Zmena v štruktúre spoločníkov Spoločnosti nastala z dôvodu odkúpenia 100% podielu v Spoločnosti spoločnosťou 
PosAm, spol. s r.o.

7. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 9. marca 2018 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

8. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

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

II. KONSOLIDOVANÝ CELOK
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, Slovenská republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky koncernu Deutsche Telekom. Kon-
solidovanú účtovnú závierku koncernu Deutsche Telekom zostavuje spoločnosť Deutsche Telekom AG, Friedrich Ebert 
Alle 140, 53113 Bonn, Spolková republika Nemecko. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle 
uvedených spoločností.

III. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú 
všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.
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Spoločnosť je pokračovateľom obchodných aktivít spoločnosti Commander Systems, s.r.o., keď na základe zmluvy zo 
dňa 21. decembra 2017 došlo s účinnosťou k 1. januáru 2018 ku kúpe časti podniku spoločnosti Commander Systems, 
s.r.o. V nasledujúcej tabuľke je uvedená manažérska súvaha Spoločnosti k 1. januáru 2018 po kúpe časti podniku:

 Spolu

AKTÍVA

Dlhodobý hmotný majetok 445 570

Dlhodobý nehmotný majetok 391 898

Neobežný majetok 837 468

Zásoby 353 540

Krátkodobé pohľadávky 560 251

Peniaze a peňažné ekvivalenty 339 350

Časové rozlíšenie 40 772

Obežný majetok 1 293 913

Aktíva spolu 2 131 381

PASÍVA

Základné imanie 5 000

Neuhradená strata minulých rokov -243

Vlastné imanie 4 757

Záväzky zo sociálneho fondu 3 763

Iné dlhodobé záväzky 156 740

Dlhodobé záväzky 160 503

Krátkodobé záväzky 1 897 214

Rezervy 68 907

Krátkodobé záväzky 1 966 121

 

Pasíva spolu 2 131 381

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok 
obstaral a náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vo vlastnej réžii sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame mzdo-
vé náklady a iné priamo priraditeľné náklady súvisiace so zamestnancami a nákladmi subkontraktorov, ktorí vytvárajú  
dlhodobý nehmotný majetok. Tieto náklady sa aktivujú cez účet Aktivácie dlhodobého nehmotného majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba 
sa účtujú do nákladov v období ich realizácie.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby 
jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom 
mesiaca, v ktorom je daný majetok uvedený do používania.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná doba 
používania v rokoch

Metóda  
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

SW CMD Services 5 rovnomerná 20,00

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

Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok ob-
staral a náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba sa 
účtujú do nákladov v období ich realizácie.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby 
jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom 
mesiaca, v ktorom je daný majetok uvedený do užívania.

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

Predpokladaná doba  
používania v rokoch

Metóda  
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Mobilné telefóny 2 rovnomerná 50,00

Stroje, prístroje a zariadenia  
(autá, servre, callcentrum, inventár, 
routre, projektory, notebooky) 

4 rovnomerná 25,00

Stroje, prístroje a zariadenia  
– svetelné logá 

6 rovnomerná 16,66

Inventár (trezor) 12 rovnomerná 8,33

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

c) Goodwill

Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu 
vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia 
v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Záporný goodwill sa zaúčtuje v prospech účtu 015-Goodwill. 
Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky 
a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude 
pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše 
pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Vzniknutý záporný goodwiill sa jednorazovo odpíše v prospech účtu 
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu 
účtu 075 - Oprávky ku goodwillu.

Goodwill vznikol k 1. januáru 2018 ako dôsledok kúpy časti podniku Spoločnosti Commander Systems, s.r.o..

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

Predpokladaná doba 
používania v rokoch

Metóda  
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Goodwill 5 rovnomerná 20,00



22

d) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa zásoba obstarala a náklady súvi-
siace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížená o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným 
alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť 
účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou 
„first-in first-out“ (FIFO – prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). 

V prípade zníženia úžitkovej hodnoty zásob Spoločnosť tvorí opravné položky na základe porovnania ocenenia v účtov-
níctve a čistej realizačnej hodnoty.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základné-
ho imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu 
opravnými položkami. K pohľadávkam po splatnosti sa tvoria opravné položky na základe historických dát podľa nasle-
dujúceho kľúča:

Opravná položka v %

V splatnosti 0,48

0 – 30 dní 2,26

31 – 91 dní 32,84

92 – 182 dní 71,17

183 – 365 dní 89,04

> 365 dní 100,00

f) Finančné účty

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

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

i) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, 
že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oce-
ňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezer-
vy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. 
Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

j) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa 
pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej 
závierke v tomto zistenom ocenení.

k) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná 
dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým 
vecne a časovo súvisia.
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l) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát 
Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pri-
počítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový 
záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že 
uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje 
výslednú daňovú pohľadávku.

m) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 
v súvahe a ich daňovou základňou.

Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie 
o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvot-
nom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu 
alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.

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

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely 
vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania 
odloženej dane, tj. 21%.

n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vec-
nej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

o) Leasing (spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s do-
jednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou 
dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému 
majetku z prenajímateľa na nájomcu. Leasingové splátky za motorové vozidlá sa účtujú do nákladov priebežne počas 
doby trvania leasingovej zmluvy. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré 
sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným 
zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerea-
lizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby tr-
vania leasingovej zmluvy.

p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vy-
hláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia úč-
tovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom 
na výsledok hospodárenia. 

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 
Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo Výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.



24

q) Vykazovanie výnosov

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

Výnosy za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo poskytnutia služby. 

Výnosy z predaja hardware zariadení sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva, obvykle po dodaní podľa de-
finovaných dodacích podmienok.

Výnosy z predaja IT služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY
1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňo-
vania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. 
Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. 
oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku 
ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

2. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2018:

Názov položky

Záväzky so zostatkovou  
dobou splatnosti Záväzky 

po lehote 
splatnosti

Spolu 
záväzky

viac ako  
päť rokov

jeden rok 
až päť rokov

do jedného 
roka

Dlhodobé záväzky z obchodného styku: 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 0 69 539 0 0 69 539

Záväzky zo sociálneho fondu 0 6 159 0 0 6 159

Iné dlhodobé záväzky 0 63 380 0 0 63 380

Dlhodobé záväzky spolu 0 69 539 0 0 69 539

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 0 315 882 0 315 882

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 263 218 0 263 218

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 0 0 52 664 0 52 664

Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 597 128 0 597 128

Záväzky voči zamestnancom 0 0 92 610 0 92 610

Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 59 760 0 59 760

Daňové záväzky a dotácie 0 0 351 100 0 351 100

Iné záväzky 0 0 93 658 0 93 658

Krátkodobé záväzky spolu 0 0 913 010 0 913 010

V. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po 31. decembri 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie 
alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.
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Žitná 23
831 06 Bratislava
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040 11 Košice

Pobočka
Žilina
Commander Services s.r.o.
Závodská 24
010 01 Žilina

Pobočka
Banská Bystrica
Commander Services s.r.o.
Medený Hámor 4
974 01 Banská Bystrica








