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Základné informácie o spoločnosti 
 

Názov spoločnosti:  essential data, s. r. o. 

Adresa:    Larazetská 12, 811 08  Bratislava 

IČO:     46934600 

Základné imanie:   5 000,- EUR 

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

Právny štatút 

 Spoločnosť bola založená dňa 9.1.2013 a zapísaná do Obchodného registra 

vedenom na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave oddiel: Sro, vložka číslo : 

86512/B dňa 9.1.2013. 

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou medzi spoločníkmi:  

Vladislav Konečný 

Kvetná 20 

Bratislava  821 08 

a 

FDDC s. r. o. 

Hraničná 12 

Bratislava  821 05 

  

Základné imanie spoločnosti tvorí 5 000 EUR. Rozsah splatenia: 5 000 EUR. 

 

Spoločníci a výška vkladu každého spoločníka 

Vladislav Konečný 

Vklad 1 500,- EUR (peňažný vklad do 25.5.2013 splatený v plnej výške) 

FDDC s. r. o. 

Vklad 3 500,- EUR (peňažný vklad do 25.5.2013 splatený v plnej výške) 

 



 
Štatutárny orgán spoločnosti 

Vladislav Konečný - konateľ 

Kvetná 20 

Bratislava  821 08 

 

Andrej Gažo - konateľ 

Znievska 32 

Bratislava  851 06 

 

Konanie menom spoločnosti 

 V mene spoločnosti konajú a podpisujú obaja konatelia spoločnosti tak, že 

k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis.  

 

Predmet činnosti 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 

- reklamné a marketingové služby 

- nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora 

- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

- počítačové služby 

- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitárnych vied. 

  



 

Účtovné princípy a postupy 
 

Spoločnosť essential data, s. r. o. uplatňuje princípy a postupy účtovania 

v súlade s právnymi normami upravujúcimi účtovníctvo v Slovenskej Republike, a to: 

- Obchodný zákonník 

- Zákon o učtovníctve č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 

- Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej Republiky, ktoré stanovujú rámcové 

učtovné osnovy a podrobnosti o postupoch účtovania.  

Účtovný rozvrh má spoločnosť spracovaný v zmysle platnej rámcovej účtovej 

osnovy a analytika účtov je vhodne vytvorená podľa potrieb spoločnosti. 

Spracovanie účtovníctva je zabezpečované prostredníctvom výpočtovej techniky 

softvérom. 

Spoločnosť spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného 

a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa 

nevyskytli žiadne iné vstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili. 

Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31.12.2016 také udalosti, ktoré 

by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti okrem tých, ktoré sú 

výsledkom bežnej činnosti. Spoločnosť uplatňuje princíp opatrnosti, to znamená, že sú 

vyjadrené riziká, znehodnotenie a straty, ktoré sa týkajú aktív a pasív a sú známe ku 

dňu zostavenia účtovnej závierky, teda k 31.12.2016. 

Účtovníctvo spoločnosti je vedené 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 zaplatenia. Náklady a výnosy spoločnosť 

účtovala v súlade s rámcovou účtovou osnovou a postupmi účtovania pre 

podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Spoločnosť vykázala 

v roku 2016 výsledok hospodárenie pred zdanením 248 644,- EUR. Výsledok 

hospodárenia po zdanení predstavuje 190 389,- EUR. 

  



 
Profil spoločnosti 

 Spoločnosť sa zaoberá známym zložitým problémom – hľadaním ihly v kope 

sena. Zákazníci majú veľké množstvo štruktúrovaných a neštrukturovaných dát, 

v ktorých chcú vyhľadávať, hľadať súvislosti, extrahovať dôležité informácie. 

S rozsiahlym množstvom dát dokážu pracovať rýchlo a efektívne. Dokážu posyktovať 

lepšie služby a pomáhať svojim zákazníkom efektívnejšie pracovať. 

 Zhrnutie dát 

 Zhrnutie dát z viacerých miest na jedno miesto, odkiaľ je možné s dátami 

pracovať na účely vyhľadávania a extarkcie. Použitie iného dátového úložiska 

špeciálne pre účely extakcie dát je dôležité aj preto, aby sme neznížili výkon 

existujúcich systémov.  

 Dolovanie dát 

 V dátach nájdeme súvislosti (korelácie, kauzálne súvislosti) alebo vytvoríme 

index pre vyhľadávanie. Výsledkom je vytvorenie dátovej štruktúry 

z neštruktúrovaných dát – táto štruktúra (napr. index) sa použije pre ďalšiu analýzu na 

základe biznis požiadaviek. 

 Analýza a vyhľadávanie 

 Štatistická a informačná analýza a vyhľadávanie. Zindexované dáta použijeme 

na extrakciu konkrétnych poznatkov z dát. Umožníme vyhľadávanie v real-time 

vyhľadávanie konkrétnych použiteľných poznatkov.  

Interpretácia 53% lídrov nemá relevantné dáta z celej organizácie, ktoré 

potrebujú na to, aby robili svoje rozhodnutia. Reprezentácia a vizualizácia dát, tak aby 

boli výsledkami pochopiteľné a použiteľné pre biznis rozhodnutia alebo 

odprezentované zákazníkovi. 

  



 

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky 

 

V roku 2017 essential data, s. r. o. plánuje pokračovať v začatom trende tak 

ako v roku 2016. 

 

Návrhy na vysporiadanie výsledku hospodárenia 
 

 Spoločnosť plánuje zisk bežného obdobia preúčtovať na účet nerozdelený zisk 

minulých rokov.  

 

Organizačná zložka v zahraničí 
 

 Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

Náklady na oblasť výskumu a vývoja 
 

 Spoločnosť nevykazuje žiadne náklady na výskum a vývoj. 

 

Dopady na životné prostredie 
 

 Cieľom spoločnosti je udržať vplyvy na životné prostredie a spotrebu energií na 

najnižšej možnej úrovni, dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany životného 

prostredia, rozhodnutia orgánov štátnej správy a prijímať preventívne opatrenia pre 

prípad vzniku havárií. 

 Spoločnosť zohľadňuje princípy trvalej udržateľnosti a efektívnosti pri ďalšom 

rozvoji a stanovení dlhodobých cieľov pre vybudovanie ekologickej spoločnosti 

v budúcnosti.  

 

  



 

Zamestnanosť 
 

Priemerný počet pracovníkov v roku 2016 bol 19 zamestnancov. Stav 

zamestnancov k 31.12.2016 bol 16. V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom 

období bolo zamestnancov 9. 

 

 Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný počet 
zamestnancov 

19 9 

Stav ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka 

16 13 

Počet vedúcich 
zamestnancov 

1 1 

 

Súhrnné ukazovatele 
 

 za rok 2016 za rok 2015 

Čistý obrat 4 739 828,- EUR 18 885 876,- EUR 

Tržby z predaja tovaru - 10 398 734,- EUR 

VH pred zdanením 248 644,- EUR 881 332,- EUR 

VH po zdanení 190 389,- EUR 680 854,- EUR 

Vlastné imanie 876 743,- EUR 947 104,- EUR 

 

 Pohľadávky 

 Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 krátkodobé pohľadávky v celkovej čiastke    

2 683 483,- EUR z toho: 

- Pohľadávky z obchodného styku vo výške 2 522 996,- EUR 

- Daňové pohľadávky a dotácie 100 353,- EUR 

- iné pohľadávky 60 134,- EUR. 

 

V predchádzajúcom účtovnom období (k 31.12.2015) spoločnosť eviduje 

krátkodobé pohľadávky z v celkovej výške 4 185 839,- EUR, z toho: 

- pohľadávky z obchodného styku vo výške 4 142 513,- EUR 

- daňové pohľadávky a dotácie 100 353,- EUR 

- iné pohľadávky 43 326,- EUR 



 
Záväzky 

Spoločnosť essential data, s. r. o. eviduje k 31.12. 2016 krátkodobé záväzky 

v čiastke 3 285 831,- EUR a dlhodobé záväzky vo výške 896,- EUR.  

Krátkodobé záväzky pozostávajú z: 

- záväzkov z obchodného styku 

- ostatné záväzky z obchodného styku 

- záväzky voči spoločníkom a združeniu 

- záväzky voči zamestnancom 

- záväzky zo sociálneho poistenia 

- daňové záväzky a dotácie 

- iné záväzky. 

V predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť evidovala krátkodobé záväzky 

v hodnote 3 735 374,- EUR a dlhodobé záväzky vo výške 571,- EUR. 

 

Sumárny pohľad na výnosy, náklady a výsledok hospodárenia 

Sumarizácia výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia: 

 za rok2016 za rok 2015 

Výnosy z hospodárskej činnosti 4 741 106,- EUR 18 885 876,- EUR 

Náklady na hospodársku 
činnosť 

4 482 838,- EUR 17 952 762,- EUR 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením 

248 644,- EUR 881 332,- EUR 

Daň z príjmov 58 255,- EUR 200 478,- EUR 

Výsledok hospodárenia po zdanení 190 389,- EUR 680 854,- EUR 

 

 Finančné účty 

 Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 finančné účty vo výške 593 309,- EUR, 

pozostávajúce z: 

- peniaze 83 841,- EUR 

- peniaze na bankových účtoch 509 468,- EUR. 

V predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť evidovala finančné účty vo 

výške 1 369 271,- EUR pozostávajúce z: 

- peniaze 86 609,- EUR 

- peniaze na bankových účtoch 1 282 662,- EUR. 



 

Finančná časť 

 

 

Výkaz ziskov a strát 

 

Súvaha 

 

Poznámky 

 

Cash flow 
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