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Príloha k opatreniu 4455/2003-92 

 
POZNÁMKY  

k priebežnej účtovnej závierke 
 
 
 
 
 
 

k 30.06.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Účtovná jednotka:   Hydromeliorácie, a.s. 
   (obchodné meno)   ul. SNP č. 3 
      935 32 Kalná nad Hronom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Zostavené dňa:  17.12.2008  
 
   Schválené dňa:   
 
 
   Podpisový záznam člena  Podpisový záznam osoby   Podpisový záznam osoby 
   štatutárneho orgánu účtovnej  zodpovednej za zostavenie  zodpovednej za vedenie 
   jednotky:     účtovnej jednotky:   účtovníctva: 
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A. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE 

 

1. Obchodné meno účtovnej jednotky:  Hydromeliorácie, a.s. 

2. Sídlo účtovnej jednotky:   ul. SNP č.3, Kalná nad Hronom 

3. Dátum založenia:    1.4.1992   

4. Dátum vzniku:    1.4.1992     

5. Predmet činnosti:    Realizácia investičnej výstavby pozemného 

a priemyselného staviteľstva; výroba a predaj betónovej zmesi.     

6. Priemerný počet zamestnancov:  78  

Z toho vedúcich zamestnancov:    3 

7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k 30.06.2008 v súlade so zákonom 

o burze cenných papierov 

 

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 

 

1. Štatutárny orgán:   Ing. Marián Labuda  – predseda predstavenstva 

       Filip Tušan    – podpredseda predstavenstva  

Ing. Štefan Hanušiak  – člen 

Ing. Dušan Mesár  – člen 

Ing. Ľubomír Šabík  - člen  

2. Dozorný orgán:   Ing. Alfréd Baroška  – predseda 

Ing. Milan Chmelničný – člen 

       Štefan Hanušiak st. – člen  

 

 

C. ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NIE JE SÚČASŤOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU 

 

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

 

 Spoločnosť zostavila priebežnú účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania 

vo svojej činnosti. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad 

a účtovných metód. Jednotlivé zložky majetku spoločnosť oceňovala ku dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu. Obstarávacou cenou bol ocenený dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpu 

a zásoby obstarané kúpou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady 

súvisiace s jeho obstaraním.  
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 Zásoby obstarané kúpou boli účtované spôsobom A, čiže spoločnosť viedla skladovú 

evidenciu. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním boli dopravné náklady, balné, 

manipulačné a pod. Súčasťou obstarávacej ceny zásob boli aj zľavy (rabaty, dobropisy). Náklady 

súvisiace s obstaraním zásob sa pri príjme na sklad rozpočítali s cenou obstarania na technickú 

jednotku obstaranej zásoby. Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO (prvá cena na 

ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob). Na základe internej 

smernice mala účtovná jednotka možnosť účtovať materiál, ktorého jednotková cena za ks bola 

do 500,-Sk priamo do spotreby na účet 501A.  

 Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou účtovná jednotka v priebehu roka aktivovala cez účet 

621A v hodnote vlastných nákladov. 

 

 Menovitou hodnotou boli ocenené peňažné prostriedky, ceniny, záväzky a pohľadávky pri ich 

vzniku. Spoločnosť viedla len pokladničnú knihu v slovenskej mene a nevlastnila majetok 

v cudzej mene. Došlé a odoslané faktúry boli účtované ku dňu dodania tovaru alebo poskytnutia 

služieb. Vlastnými nákladmi bol ocenený dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou a zásoby vlastnej výroby. Vlastné náklady obsahujú priame náklady vynaložené na 

výrobu alebo inú činnosť. V priebehu I. polroka 2008 spoločnosť nenadobudla nové akcie, ani 

nepredala doterajšie akcie.  

 

 Účtovná jednotka si interným predpisom stanovila pravidlá pre účtovanie dlhodobého 

majetku nasledovne:  

• nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo nižšie alebo rovné sume 50 000,-Sk sa 

zaúčtovalo na ťarchu účtu 518 820 – Program. vybavenie, PC. V cene vyššej ako 50 000,-

Sk účtovná jednotka nenadobudla v priebehu I. polroka 2008 žiadny dlhodobý nehmotný 

majetok.  

• hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo nižšie alebo rovné sume 30 000,-Sk účtovala na 

ťarchu účtu zásob a zároveň sa majetok zaevidoval do operatívnej evidencie. Hmotný 

majetok v cene vyššej ako 30 000,-Sk sa zaradil do Knihy hmotného majetku a vypočítali 

sa odpisy podľa odpisového plánu.  

 Účtovná jednotka nakupovala hmotný majetok výlučne z vlastných finančných zdrojov, 

neprijala žiadne úvery z banky ani od iných subjektov. Rovnako neboli spoločnosti poskytnuté 

dotácie na obstaranie majetku. 

 V internej smernici si spoločnosť stanovila, že sa účtovné odpisy rovnajú daňovým odpisom 

a v priebehu roka používala rovnomerný spôsob odpisovania. Dlhodobý hmotný majetok sa 

zaradil podľa doby použitia do príslušnej odpisovej skupiny a vypočítali sa mu mesačné účtovné 

odpisy.  



 - 4 - 

 

E. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku 

Pohyb obstarávacích cien 

Dlhodobý nehmotný majetok 
podľa položiek súvahy 

Riadok 
súvahy 

Obstarávacia 
cena k 

1.1.2008 
Prírastky Úbytky Presuny 

Obstarávacia 
cena 

k 30.06.2008 

B.I.     3 Softvér 007 56  -  -  - 56 
B.II.    1 Pozemky 014 1026  - -  - 1 026 
           2 Stavby 015 21 505  -   -   -  21 505 
           3 Samost. hnut. veci 016 34 706  -  279  -  34 427 
           7 Obstaranie HM 020 856 32  -   -  888 
 

Pohyb oprávok, opravných položiek 

Oprávky a opravné 
položky podľa položiek 

súvahy 

Riadok 
súvahy 

Obstarávacia 
cena k 

1.1.2008 
Prírastky Úbytky Presuny 

Obstarávacia 
cena 

k 30.06.2008 
B.I. 3 Softvér 007 56  -  - - 56 
      2 Stavby 015 14 191  430  -  - 14 621 
      3 Samost.hnut.veci 016 30 106  827 279 - 30 654 
 

Pohyb zostatkových cien 

Zostatková hodnota podľa 
položiek súvahy 

Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
k 1.1.2008 

Zostatková hodnota 
k 30.06.2008 

B.I.    3 Softvér 007 0 0 
B.II.   1 Pozemky 014 1 026 1 026 
         2 Stavby 015 7 314 6 884 
         3 Samost. hnut. veci 016 4 600 3 773 
    
  

2. Prehľad o pohybe finančného majetku 

Pohyb obstarávacích cien 

Dlhodobý finančný majetok 
podľa položiek súvahy 

Riadok 
súvahy 

Obstarávacia 
cena k 

1.1.2008 
Prírastky Úbytky Presuny 

Obstarávacia 
cena 

k 30.06.2008 
B.III.   3 Ost. dlhod. majetok 026 164  -  -  - 164 
 

Účtovná jednotka netvorila opravnú položku k finančnému majetku k 30.06.2008. 
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3. Pohľadávky 

Tvorba opravných položiek k pohľadávkam 

Dôvod tvorby, zníženia, 
zrušenia  

Riadok 
súvahy Stav k 1.1. 2008 Prírastky Úbytky Stav k 

30.06.2008 

 C.III. I Pohľ. z obch. styku 049  116 - - 116 
          
 

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam k 30.06.2008, pri ktorých je riziko, 

že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.  

 

 

Pohľadávky podľa splatnosti 

Pohľadávky podľa splatnosti Hodnota v tis. 
Sk 

do 30 dní 595 
od 31 - 60 285 
od 91 -180 385 
nad 180 342 
 

K pohľadávkam nemá spoločnosť zriadené záložné právo.  

 

4. Krátkodobý finančný majetok 

Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky 

Opis krátkodobého finančného 
majetku 

Stav k 1.1. 
2008 Prírastky Úbytky Stav 

k 30.06.2008 
Peniaze 24 2 342 2 290 76 
Ceniny 18 406 423 1 
Účty v bankách 9 827 63 872 67 593 6 106 
 

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, nakoľko 

účtovné ocenenie tohto majetku zodpovedalo oceneniu v skutočnosti.  

 

5. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období 

Opis položky Stav k 1.1. 
2008 Prírastky Úbytky Stav 

k 30.06.2008 
Zákonné poistenie motor. vozidiel 450  - 244 206 
Predplatné rok r.2008 23 - 23 0 
Havarijné poistenie 47 -  47 0 
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F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 

1. Popis vlastného imania 

TEXT Hodnota 
Základné imanie celkom  32 949 000 
Počet akcií 32 949 
Menovitá hodnota akcie 1 000 
Základné imanie splatené 32 949 000 
Vlastné imanie 34 655 000 
Podiel ZI na celkovej hodnote VI v % 95,07 
Vykázaný účtovný zisk 13 500 
Účet zisku pripadajúci na jednu akciu 0,41 
Zisk na podiel na základnom imaní 0,096 
 

2. Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom období 

V bežnom období bol rozdelený účtovný zisk za rok 2007 na základe valného zhromaždenia 

konaného dňa 21.05.2008 nasledovne: 

TEXT Hodnota 
Účtovný zisk za rok 2007 331 000 
Prídel do zákonného rezervného fondu 34 000 
Prídel do SF 50 000 
Nerozdelený zisk za rok 2007 247 000 
 

3. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom období 

Druh rezervy Stav k 
1.1. 2008 Tvorba Použitie Zrušenie Stav 

k 30.06.2008 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody 858 - 845 0 13 
Rezerva na audit a zverejnenie závierky 32 - 25 - 7 
 

Použitie vytvorených rezerv sa predpokladá v roku 2008. 

4. Záväzky 

a) podľa splatnosti 

TEXT Hodnota 
Záväzky do lehoty splatnosti 3 472 
 

b) krátkodobé záväzky splatné do jedného roka 

Opis záväzku Riadok 
súvahy Hodnota 

Záväzky z obchodného styku 103 4 472 
Nevyfakturované dodávky 104 0 
Záväzky voči zamestnancom 108 958 
Záväzky zo soc. zabezpečenia 109 625 
Záväzky daňové 110 542 
Ostatné záväzky 111 50 
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c) dlhodobé záväzky splatné nad jeden rok  

Opis záväzku Riadok 
súvahy Hodnota 

Nevyfakturované dodávky 093 212 
Záväzky zo sociálneho fondu 099 119 
Odložený daňový záväzok 101 77 
 

Hodnota záväzkov nie je zabezpečená záložným právom ani derivátmi.  

 

5. Spôsob vzniku odloženého záväzku 

Pri priebežnej účtovnej závierke spoločnosť neúčtuje o odloženom daňovom záväzku. 

 

6. Záväzky zo sociálneho fondu 

TEXT Hodnota 
Stav na začiatku BO 27 
Tvorba sociálneho fondu 138 
Čerpanie sociálneho fondu 46 
Stav na konci BO 119 
 

7. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období 

Opis položky Stav k 1.1. 
2008 Prírastky Úbytky Stav 

k 30.06.2008 
Odvod za nesplnenie povinného zamestnávania 

ZŤP 24 - 24 0 

Výnosy BO – Urnový háj Levice 142 - 142 0 

Výnosy BO - Arguss 474 - 474 0 

Výnosy BO – T. Lužany 164 - 164 0 

 

 

G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH 

 

Druh výnosov Opis Suma 
Tržby za vlastné výkony Stavebné práce 18 544 
  Predaj betón. zmesi  969 
    
Výnosy pri aktivácii nákladov Aktivácia materiálu 151 
  Aktivácia dopravy 299 
  Aktivácia dlhod. HM 11 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Tržby dopravy 1 078 
  Tržby mechanizácie 615 
  Tržby dielne 1 050 
  Ostatné tržby 301 
Finančné výnosy Úrokové výnosy 72 
     



 - 8 - 

 

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH 

 

Druh nákladov Opis Suma 
Náklady za poskytnuté služby Oprava majetku  0 
  Oprava strojov 294 
  Cestovné náhrady 94 
  Poddodávky 242 
  Telefónne poplatky 100 
  Ostatné služby 315 
Ost. náklady z hospod. činnosti Spotreba materiálu 8 015 
  Spotreba nafty, ben. 1 894 
  Spotreba energie 234 
Finančné náklady Kurzové straty 13 
  Poistenie majetku 327 
 

 

J. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH 

ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 

Členom štatutárnych orgánov bolo v  I. polroku 2008 vyplatených 360 tis. Sk.  

 

 

 

K. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 

Členenie vlastného imania Stav k 1.1. 
2008 

Zvýšenie 
Zníženie 

Stav 
k 30.06.2008 

Vlastné imanie spolu 34 693 38 34 655 
 - základné imanie zapísané do OR 32 949 - 32 949 
 - ostatné kapitálové fondy 140 - 140 
 - fondy tvorené zo zisku 398 34 432 
- nerozdelený zisk 2006, 2007 875 246 1 121 
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J. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (nepriama metóda) 

Označenie 
položky Názov položky 

Skutočné 
bežné 

obdobie 

Minulé 
obdobie 

                     Peňažné toky z prevádzkovej činnosti    

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 
príjmov (+/-)  460 

A.1 Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)  725 

A.1.1 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)  2 676 
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  -999 
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)  2 
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  -687 
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)  0 
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)  -267 

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa 
považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  0 

A.1.13. 
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)  

 
0 

A.2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia 
rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s 
výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných 
prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z 
bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)  1 348 

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)  5 968 
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)  -3 326 
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)  -1 294 

  
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a 
výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov (+/-) ( súčet S/Z + A.1. + A.2.)  2 533 

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti 
(+)  267 

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

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), ( súčet Z/S a A.1. až 
A.6.)  2 800 

A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)  -129 

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 
činnosť (-)  0 

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( súčet Z/S a  A.1. až 
A.9.)  2 671 

                      Peňažné toky z investičnej činnosti    
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  -3 169 
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  0 

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť 
(-)  0 

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti ( súčet B.1. až B.20.)  -3 169 
 Peňažné toky z finančnej činnosti   
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní  0 
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  0 
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti ( súčet C.1. až B.9.)  0 

D. Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet 
A+B+C)  -498 

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku 
účtovného obdobia (+/-)  10 367 

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov 
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  9 869 
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