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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI
(k 31. decembru 2020)

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:

AXON Neuroscience CRM Services SE

Sídlo:

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

IČO:

50 180 690

DIČ:

2120261495

Právna forma:

Európska spoločnosť

Dátum založenia:

02.02.2016

Dátum zápisu do OR:

19.02.2016

Základné imanie:

790 000 EUR

Počet, druh a podoba akcií:

79 ks kmeňových akcií

Menovitá hodnota jednej akcie:

10 000 EUR / 1 ks
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Predmet činnosti spoločnosti
-

zadávanie klinického skúšania liečiv,

-

administratívne služby.

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV
A MAJETKOVÝ PODIEL V INÝCH SPOLOČNOSTIACH (k 31.12.2020)
Akcionári
Akcionár
AXON NEUROSCIENCE SE

Podiel na ZI v %
100 %

4, ARCH. MAKARIOU & KALOGREON, NICOLAIDES SEA VIEW CITY,
Block C, 5th floor, Flat 506
6016 Larnaca, Cyperská republika

Spoločnosť nemá majetkový podiel v iných spoločnostiach
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ŠTATUTÁRNE A KONTROLNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI
(k 31. decembru 2020)
Predstavenstvo

Mgr. Michal Fresser – predseda predstavenstva
Ing. Roman Sivák – podpredseda predstavenstva
Ing. Ladislav Satko – člen predstavenstva

Dozorná rada

Mario Hoffmann – člen dozornej rady
Ing. Boris Kreheľ – člen dozornej rady
MUDr. Vojtech Parrák – člen dozornej rady
Profesor, Dipl. Masch. Ing. Peter Novák – člen dozornej rady
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FINANČNÉ PREHĽADY

Vybrané finančné prehľady za spoločnosť AXON Neuroscience CRM Services SE:
Súvaha v celých EUR
AKTÍVA
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
Časové rozlíšenie

31.12.2020

31.12.2019

2 278 253
936 323
580 655
355 668

3 523 975
1 153 203
718 900
434 303

1 258 093

2 268 489

77 497
1 069 889

72 461
2 111 532

110 707

84 496

83 837

102 283

2 278 253
1 850 773
790 000

3 523 975
1 713 485
790 000

102 118
821 367
137 288
427 480
101 816
4 728
320 936

76 370
589 632
257 483
1 810 479
137 498
3 731
1 669 250

PASÍVA
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

11
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Výkaz ziskov a strát v celých EUR
Výnosy z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok
Opravné položky k zásobám
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a
materiálu
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

31.12.2020

31.12.2019

3 541 645
3 541 214
350
81
3 360 783
8 465

10 998 503
10 995 687
1 977
839
10 655 882
37 151

1 595 564
1 523 307
1 717
221 144

7 833 721
2 660 500
2 032
118 033

10 586
180 862
1 937 185

4 445
342 621
3 124 815
6

979
2 046

759
7 322

1 242
-2 309

2 941
-9 498

178 553
46 300
-5 035

333 123
78 578
-2 938

137 288

257 483
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KOMENTÁR K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Majetok

Z neobežného majetku v hodnote 936 323 EUR je významnou položkou dlhodobý hmotný majetok. Pozostáva
v prevažnej miere z technického zhodnotenia prenajatej budovy a jej vybavenia. Ďalšiu významnú súčasť
neobežného majetku tvorí dlhodobý nehmotný majetok a predstavuje ho najmä softvér, ktorý je využívaný na
vedecké účely. Z obežného majetku v hodnote 1 258 093 EUR sú najvýznamnejšou položkou krátkodobé
pohľadávky. Ide najmä o pohľadávky z obchodného styku za dodávku služieb materskej spoločnosti.
Zostatok na finančných účtoch je určený k vyrovnaniu bežných záväzkov z obchodného styku.

Vlastné imanie a záväzky

Spoločnosť je financovaná zo zdrojov vo forme poskytovaných servisných výkonov. Krátkodobé záväzky vo
výške 320 936 EUR tvoria najmä záväzky voči dodávateľom, daňové záväzky a záväzky voči zamestnancom
vrátane záväzkov zo zákonného poistenia. Z krátkodobých rezerv tvorí najvýznamnejšiu časť rezerva na audit,
účtovníctvo a nevyčerpané dovolenky zamestnancov.

Výkaz ziskov a strát

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení predstavuje zisk vo výške 137 288 EUR.. V porovnaní
s obdobím 2019 klesol o 47%, čo bolo spôsobené znížením tržieb z predaja služieb. Dôvodom bol blížiaci sa
záver druhej fázy klinického skúšania a tým pádom aj nižší počet pacientov – výkonov služieb.
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU
Predstavenstvo spoločnosti AXON Neuroscience CRM Services SE navrhuje previesť výsledok
hospodárenia za obdobie končiace 31. decembra 2020, zisk vo výške 137 288 EUR, na nerozdelený
zisk minulých rokov a tvorbu zákonného rezervného fondu v zákonom stanovenej výške.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI
PO SKONČENÍ OBDOBIA KONČIACEHO 31. DECEMBRA 2020

Po 31.decembri 2020 do dňa zostavenia výročnej správy manažment spoločnosti identifikoval udalosti,
týkajúce sa súdnych sporov na úrovni materskej spoločnosti, ktoré si vyžadujú uvedenie v účtovnej
závierke v súvislosti s nepretržitým pokračovaním v činnosti. Bližšie informácie sú uvedené
v poznámkach účtovnej závierky v časti 3. Zásada nepretržitého pokračovania v činnosti (going
concern).
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PROGNÓZA VÝVOJA SPOLOČNOSTI
AXON Neuroscience CRM Services SE (ďalej len „spoločnosť) poskytuje služby v oblasti klinického
vývoja v rámci projektu vývoja imunoterapie a včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby a príbuzných
neurodegeneratívnych ochorení. Zadávateľom projektu je materská spoločnosť. Projekt sa v súčasnosti
sa nachádza v štádiu klinických skúšaní.
Spoločnosť začala svoju podnikateľskú činnosť v druhej polovici obdobia 2016.
V rámci uvedeného projektu počas obdobia 2015 materská spoločnosť začala druhú fázu klinických
skúšok z pohľadu prípravných regulatórnych aktivít a systémového nastavenia. Následne po začatí
podnikateľskej činnosti, uvedené aktivity vo forme servisných výkonov spoločnosť dokončila v druhej
polovici obdobia 2016. Následne v poslednom štvrťroku obdobia 2016 začala spoločnosť poskytovať
služby výkonov v rámci druhej fázy klinického skúšania. Spoločnosť poskytuje služby výkonov v rámci
druhej fázy klinického skúšania nepretžite až do aktuálneho obdobia. Pri druhej klinickej fáze je stále
primárnou úlohou získať viac dát o bezpečnosti liečiva, avšak projekt je zameraný na získanie
poznatkov, či skúšané liečivo má potenciál zastaviť alebo spomaliť progres Alzheimerovej choroby na
ľudských pacientoch. Zároveň spoločnosť poskytuje služby klinického skúšania tzv. štúdie ostatných
tauopatií (príbuzných neurodegeneratívnych ochorení), ktorá je zameraná na špecifickú oblasť
pacientskej populácie. Táto štúdia sa týka zriedkavého ochorenia nfPPA (primárna progresívna afázia).
Fáza 2b nasleduje po ukončení fázy 2 a takmer výhradne sa zaoberá potvrdením bezpečnosti a
efektivity liečby na 400 početnej skupine pacientov s Alzheimerovou chorobou. Následná Fáza 3a/3b
sa zaoberá najmä potvrdením efektivity liečby na 1000-3000 početnej skupine pacientov
s Alzheimerovou chorobou. Celková doba skúšania môže dosiahnuť od prvej fázy po tretiu 17 rokov,
avšak pri štatisticky významnom preukázaní liečebných efektov na spomalenie alebo zastavenie
Alzheimerovej choroby a následnej risk/benefit analýzy, je možné očakávať udelenie marketingového
súhlasu príslušnými regulatórnymi autoritami v horizonte 8-9 rokov.
V rámci projektu materská spoločnosť kontinuálne plánuje vývoj a začatie produkcie a developmentu
ostatných zložiek produktového portfólia.
V budúcom období spoločnosť plánuje získavať finančné zdroje najmä zo svojich hlavných činností a to
vo forme poskytovania servisných výkonov v oblasti klinického skúšania. Predpokladáme ďalšie
zvyšovanie výnosov z poskytovaných služieb.
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Sme presvedčení, že skúsenosti, odborné kvality a kapacita spoločnosti budú ekonomickým prínosom
v nasledujúcom hospodárení spoločnosti.

INÉ INFORMÁCIE
Spoločnosť AXON Neuroscience CRM Services SE v zmysle § 20 Zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve oznamuje nasledovné skutočnosti:
Životné prostredie a ochrana zdravia:
Spoločnosť AXON Neuroscience CRM Services SE kladie veľký dôraz na zdravie a bezpečnosť
zamestnancov a samozrejme aj na ochranu životného prostredia. Spoločnosť vytvorila systém pravidiel
na ochranu bezpečnosti zamestnancov a na ochranu životného prostredia najmä v súvislosti
s odpadovým hospodárstvom. Všetky aktivity zamestnancov a spoločnosti musia byť v súlade s týmito
pravidlami a zároveň musia spĺňať platné miestne predpisy.
Vplyv na zamestnanosť, organizačné zložky:
Spoločnosť mala v období 2020 priemerný prepočítaný počet zamestnancov 18. Osobné náklady na
zamestnancov boli vo výške 1 523 307 EUR. Vzhľadom na malý počet zamestnancov nemala činnosť
spoločnosti významný vplyv na zamestnanosť. Spoločnosť nemala k tomuto dátumu organizačnú zložku
v zahraničí.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:
Spoločnosť v období končiacom k 31. decembru 2020 neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja, pretože jej aktivity sú vo forme dodávania servisných výkonov.
Iné informácie:
- Účtovná jednotka v období končiacom k 31. decembru 2020 nenadobudla vlastné akcie, dočasné
listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
Súčasťou tejto výročnej správy je aj výrok audítora k účtovnej závierke spolu s účtovnou závierkou.
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

01

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2917170
638917

A.

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

02

1575240
638917

A.I.

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

03

A.I.1.

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

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

741417

160762

741417

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

2278253
3523975
936323
1153203
580655

718900

580655

160762
3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

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

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

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

2.

Stavby
(021) - /081, 092A/

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

MF SR č. 18009/2014

14928

703972
10

11

833823
478155

355668
434303

12

13

420128
114172

3.

3

14

412845

363983

305956
330418
48862

103035
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UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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.

9.

A.III.

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

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

850

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

850
850

19

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

20

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

21

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

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

24

4.

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

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

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

MF SR č. 18009/2014

26

27

28
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UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

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

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

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

34

B.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

3

1258093

1258093

2268489

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

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

41

MF SR č. 18009/2014

Netto

32

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

31

B.I.

B.II.

2

30

33

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

Netto

29

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

2.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

77497

77497
72461

42

56393

56393
56393
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UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

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

44

45

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

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

47

5.

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

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

48

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

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

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

MF SR č. 18009/2014

21104

1069889

1069889
2111532

54

1013123

1013123
2016037

55

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
Pohľadávky z obchodné1.b. ho styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

21104

16068

Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

56393
56393

2.

4.

56393

967158

967158
1979568

56
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UZPODv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

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

59

5.

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

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

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

66

2.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

45965

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

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

2

60

6.

B.IV.

45965

Netto

36469

2.

4.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

56425

56425
89951

341

341

5544

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

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

70

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

110707

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Netto

3

110707

84496
B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

5322

72

5322
6743

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

105385

73

105385
77753

C.

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

83837

74

83837
102283

C.1.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

1345

75

1345

1467
2.

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

82492

82492
100816

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

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

79

2278253

3523975

A.

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

80

1850773

1713485

A.I.

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

81

790000

790000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

790000

790000

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

102118

76370

A.IV.1.

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

88

102118

76370

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

89

3.

2.

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

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

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

821367

589632

98

821367

589632

137288

257483

A.VII.

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

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

B.

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

101

427480

1810479

B.I.

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

102

4728

3731

B.I.1.

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

103

4728

3731

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

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

104
105
106
107
108

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

109

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

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

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

115

11.

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

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)

MF SR č. 18009/2014

117
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2120261495 IČO 50180690

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

118
119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

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

122

320936

1669250

B.IV.1.

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

123

206488

1455163

206488

1455163

131

59427

115308

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

38473

58628

8.

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

133

16541

40144

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

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

135

7

7

Krátkodobé rezervy

136

101816

137498

137

90796

126978

138

11020

10520

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

124

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

125

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

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

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

126
127
128
129

5.

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

6.

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

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
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

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ 2120261495 IČO 50180690
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

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

01

3541214

10995687

**

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

02

3541645

10998503

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

3541214

10995687

IV.

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

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

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

08

350

1977

VII.

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

09

81

839

**

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

3360783

10655882

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

8465

37151

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

1595564

7833721

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

1523307

2660500

Mzdové náklady (521, 522)

16

1150237

2073277

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

357465

561658

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

15605

25565

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

1717

2032

G.

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

21

221144

118033

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

221144

118033

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

23

H.

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

24

I.

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

25

J.

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

26

10586

4445

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

27

180862

342621

E.1.

G.1.
2.

***

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_11

Výkaz ziskov a strát DIČ 2120261495 IČO 50180690
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

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

28

1937185

3124815

**

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

29

979

765

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

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

31

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

X.1.

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

36

2.

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

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

XII.

Kurzové zisky (663)

42

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

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

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

O.

Kurzové straty (563)

52

P.

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

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

N.1.
2.

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát DIČ 2120261495 IČO 50180690
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

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

55

-2309

-9498

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

178553

333123

57

41265

75640

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

46300

78578

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

-5035

-2938

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

60

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

61

137288

257483

R.
R.1.
2.
S.
****

Daň z príjmov

(r. 58 + r. 59)
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Všetky údaje sú uvedené v mene EUR
Spoločnosť AXON Neuroscience CRM Services SE, bola založená ako európska spoločnosť 02. februára 2016 a do obchodného registra
bola zapísaná 19. februára 2016 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Po, vložka číslo 3230/B).
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
Slovenská republika

AXON Neuroscience CRM Services SE poskytuje služby v oblasti imunoterapie a včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby,
ostatných neurodegeneratívnych ochorení a infekčných ochorení.
Hlavným predmetom činnosti je:
- zadávanie klinického skúšania liečiv,
- administratívne služby.
Informácie o počte zamestnancov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

18

27

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

20

23

3

3

počet vedúcich zamestnancov

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 30.06.2020
Údaje o skupine
Spoločnosť sa zahŕňa do skupiny AXON HOLDING SE. Skupina ani členské spoločnosti skupiny nemajú povinnosť zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku.

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou.
Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.
2. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI
Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020:

predseda:
podpredseda:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:

Predstavenstvo
Mgr. Michal Fresser
Ing. Roman Sivák
Ing. Ladislav Satko
Dozorná rada
Ing. Boris Kreheľ
Mario Hoffman
MUDr. Vojtech Parrák
Profesor, Dipl. Masch. Ing. Peter Novák

Spoločnosť nemá k 31.12.2020 organizačnú zložku v zahraničí.
Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy
zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú
3. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
Základné východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za predpokladu nepretržitého
trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.
Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí
analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by
existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné
informácie získať z iných zdrojov.
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Zásada nepretržitého pokračovania v činnosti (going concern)
Spoločnosť pôsobí v oblasti dodávania služieb klinického skúšania, ktorá nebola vypuknutím pandémie COVID-19 významne ovplyvnená a za
posledných niekoľko týždňov Spoločnosť vykázala relatívne stabilné tržby a jej činnosť bola neprerušená. Na základe verejne dostupných
informácií ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálny vývoj pandémie a jeho očakávaný dopad na
Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté slovenskou vládou a vládami iných
krajín, v ktorých pôsobia hlavní obchodní partneri Spoločnosti.
Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov výkonnosti Spoločnosti, ako i vzhľadom na
kroky podniknuté vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti nepredpokladá priamy okamžitý a siginifikantne nepriaznivý vplyv pandémie
COVID - 19 na Spoločnosť, jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky.
Vedenie Spoločnosti však nemôže vylúčiť možnosť, že predĺženie obmedzeného režimu, stupňovanie závažnosti takýchto opatrení alebo
následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, nebude mať nepriaznivý vplyv na
Spoločnosť a jej finančnú situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vedenie Spoločnosti situáciu naďalej
pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď nastanú.
Spôsobilosť Spoločnosti pokračovať vo svojej činnosti ako going concern je do veľkej miery závislá od príjmu zo zmluvy o poskytovaní služieb
uzavretej so spoločnosťou AXON NEUROSCIENCE SE, ktorá je zároveň jediným akcionárom Spoločnosti. AXON NEUROSCIENCE SE je jediným
klientom Spoločnosti a jediným zdrojom príjmu Spoločnosti. Manažment Spoločnosti má vedomosť o tom, že spoločnosť AXON
NEUROSCIENCE SE je žalovaná v dvoch súdnych konaniach začatých v novembri 2020. Napriek tomu sa javí ako skôr nepravdepodobné, že by
Spoločnosť mala stratiť svoj going concern status z nasledujúcich dôvodov:
(A) vyššie spomenuté súdne konania voči AXON NEUROSCIENCE SE nie sú právoplatne ukončené a nie je vylúčené, že súdne konania budú
ukončené urovnaním;
(B) spoločnosť AXON NEUROSCIENCE SE pokračuje vo formálnom procese za účelom získania strategického investora, ktorý by umožnil
refinancovanie dlhu, ktorý je predmetom súdnych konaní spomenutých vyššie;
(C) Spoločnosť pokračuje v znižovaní svojich operatívnych výdavkov;
(D) Spoločnosť aktívne vyhľadáva možnosti krátkodobého financovania svojich operatívnych výdavkov zo zdrojov iných ako je spoločnosť AXON
NEUROSCIENCE SE.
AXON NEUROSCIENCE SE, so sídlom 4 Arch.Makariou & Kalogreon, Nic.Sea View City, fl.506 Larnaca 6016, Cyperská republika k 31. decembru
2020 ako majoritný vlastník prehlasuje, že spoločnosť AXON Neuroscience CRM Services SE bude aj naďalej nepretržite pokračovať vo svojej
podnikateľskej činnosti minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka.
Všeobecné účtovné zásady a metódy

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou
jednotkou konzistentne aplikované.
Použitie odhadov a úsudkov:
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu
účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady
sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa
formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa
preto môžu líšiť od odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú
vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich
obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia. V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie
sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke. Spoločnosť neidentifikovala takú
neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v
nasledujúcom účtovnom období.
Majetok a záväzky nadobudnuté v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období kúpou časti podniku sa oceňovali reálnou hodnotou.
Reálna hodnota sa určila posudkom znalca v zmysle § 27 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve.
Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky sú nasledovné:
a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý kúpou časti podniku sa oceňuje reálnou hodnotou.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové
náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).
Odpisovanie
Dĺžka odpisovania dlhodobého nehmotného majetku bola určená na základe posúdenia účtovnej jednotky, podľa predpokladanej dĺžky
používania a využitia dlhodobého majetku. Odpisový plán je zostavený na každý prírastok majetku samostatne a na každé účtovné obdobie sa
aktualizuje. Účtovné odpisy majú charakter časového odpisu.
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Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia, sa považuje za náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedený v tabuľke

Softvér

Predpokladaná doba
používania v
mesiacoch
48-72

Mesačná odpisová
sadzba

Metóda odpisovania

1/48 - 1/72

rovnomerná

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

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie
náklady súvisiace s obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady
a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).
Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý kúpou časti podniku sa oceňuje reálnou hodnotou.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.
Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho časti) nadobudnutého hlavne kúpou
alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením
jednotlivých položiek majetku v účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.

Odpisovanie

Dĺžka odpisovania dlhodobého hmotného majetku bola určená na základe posúdenia účtovnej jednotky, podľa predpokladanej dĺžky
používania a využitia dlhodobého majetku. Odpisový plán je zostavený na každý prírastok majetku samostatne a na každé účtovné obdobie sa
aktualizuje. Účtovné odpisy majú charakter časového odpisu.
Odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného
majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia, sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke

Prístrojové vybavenie, inventár
Technické zhodnotenie budovy, FIT OUT

Predpokladaná doba
používania v
mesiacoch
48-72
203-209

Mesačná odpisová
sadzba

Metóda odpisovania

1/48 - 1/72
1/203 - 1/209

rovnomerná
rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej
úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:
• technologický pokrok,
• významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými výsledkami,
• významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti,
• zastaralosť produktov.
c) Dlhodobý finančný majetok

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spoločnosť nevykazuje dlhodobý finančný majetok.
d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené
vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.), zníženú
o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.
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e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného
imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné
pohľadávky.
Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje sa
hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou
pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.
Pohľadávky nadobudnuté kúpou časti podniku sa oceňujú reálnou hodnotou.
f) Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.
g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Náklady budúcich období nadobudnuté kúpou časti podniku sa oceňujú reálnou hodnotou.
h) Zníženie hodnoty majetku a 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. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej
pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú,
potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.
Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s
cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad
prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z
daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola
stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.
Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom
zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.
Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia
pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo
emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty
investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.
Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú
ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež
berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán.
Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá
nastala po vykázaní opravnej položky.
i) Záväzky
Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do
jedného roka od súvahového dňa.
Záväzky nadobudnuté kúpou časti podniku sa oceňujú reálnou hodnotou.
j) 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 oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na
splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.
Rezervy nadobudnuté kúpou časti podniku sa oceňujú reálnou hodnotou.
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k) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do 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.
l) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:
• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) 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 kombináciu podnikov (t. j.
nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u
nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),
• dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná
ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,
• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.
O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a
iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je
dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v
akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa
predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.
V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho
istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová
pohľadávka.
m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom
konaní.
Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie
základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako
zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či
nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi a pod.
Spoločnosť tvorila rezervný fond pri vzniku spoločnosti. V bežnom účtovnom období spoločnosť tvorila zákonný rezervný fond.
o) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
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.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije cena zistená váženým
aritmetickým priemerom.
p) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).
Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.
r)

Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých
súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.
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s) Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom
období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový
účet.
t) Daň z príjmov

Daň z príjmov splatná:
Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné
náklady a nezdaňované výnosy.
Daň z príjmov odložená:
Odložená daň z príjmov sa počíta z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v
súvahe a ich daňovou základňou.

4. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Informácie o záväzkoch
Informácie o záväzkoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zostatková doba
Zostatková doba
splatnosti do 5 rokov splatnosti nad 5 rokov
4 728
0
206 488
0
59 427
0
38 473
0
16 541
0
7
0
101 816
0
427 480
0

Druh záväzku
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Iné záväzky
Krátkodobé rezervy
Spolu záväzky:

Riadok
súvahy
114
123
131
132
133
135
136

Informácie o rezervách
Informácie o rezervách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie

Názov položky
Dlhodobé rezervy:
Krátkodobé rezervy,
z toho:
Rezerva na
nevyčerpanú
dovolenku
Rezerva na
účtovníctvo
Rezervy ostatné služby

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia
0
0

0

0

0

137 498

101 816

104 259

33 239

101 816

126 978

90 796

93 739

33 239

90 796

2 520

2 520

2 520

0

2 520

8 000

8 500

8 000

0

8 500

Informácie o tržbách
Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu
Cyperská republika

Vedecké služby
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
3 541 214
10 995 687

Bežné účtovné
obdobie

Spoločnosť nemala v priebehu účtovného obdobia náklady alebo výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah, alebo výskyt.
Informácie o vlastnom imaní
Základné imanie spoločnosti je zložené z 79 ks akcií, s menovitou hodnotou 10.000.- EUR.
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5. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky manažment Spoločnosti identifikoval udalosti, týkajúce sa súdnych sporov na úrovni
materskej spoločnosti, ktoré si vyžadujú uvedenie v účtovnej závierke v súvislosti s nepretržitým pokračovaním v činnosti. Bližšie informácie sú
uvedené v poznámkach účtovnej závierky v časti 3. Zásada nepretržitého pokračovania v činnosti (going concern).

6. MIESTO PRE ĎALŠIE ZÁZNAMY
Podmienené záväzky
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva 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,
prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol
významný náklad.
Ostatné finančné povinnosti a najatý majetok
Spoločnosť má v nájme od tretej osoby nebytové priestory. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022 na 5 rokov s možnosťou predĺženia.
Ročné nájomné predstavuje 170 518 EUR plus tzv. pohyblivá zložka.

