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ul. SNP č.3, 935 32  Kalná nad Hronom 
 

__________________________________________________________________________ 
 

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA 
 
I. PRIEBEŽNÁ SPRÁVA 
 
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s 
§ 20 zákona č. 431 /2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len zákon o účtovníctve). 
 

1. § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o: 
 
a) vývoji spoločnosti, o stave v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, 

ktorým je spoločnosť vystavená 
Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období hospodársky výsledok, stratu v sume 
35 310,26 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové 
fondy, fondy zo zisku a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 
1 103 685 €. Napriek stratovému hospodárskemu výsledku nebola ohrozená finančná 
situácia a svoje záväzky voči odberateľom si spoločnosť plnila načas podľa doby 
splatnosti záväzku. Na krytie svojich potrieb využívala výlučne vlastné finančné 
prostriedky. Medzi rozhodujúce činnosti, ktoré sa podieľajú na naplnení výsledku 
hospodárenia patrí stavebná výroba, predaj betónových zmesí, nákladná doprava.  

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje polročná správa 

 V období od 30. júna 2009 do dňa spracovania finančnej správy nenastali žiadne 
 udalosti osobitného významu.  
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti 

V II. polovici roku 2009 spoločnosť očakáva priaznivý vývoj finančnej situácie 
s dosiahnutím zisku.   

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 Spoločnosť neinvestovala peňažné prostriedky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 
e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 

dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 
 V sledovanom období spoločnosť nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy ani 
 obchodné podiely. 
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 
 Zisk za rok 2008 vo výške 262 921,05 Sk t.j. 8 727,38 €  bol rozdelený nasledovne: 
- prídel do zákonného rezervného fondu v sume 26  292,10 Sk t.j. 872,73 € 
- prídel do sociálneho fondu v sume 50 tis. Sk t.j. 1 659,70 € 
- nerozdelený zisk r. 2008 v sume 186 tis. Sk t.j. 6 194,94 € 

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov (k týmto údajom môžu byť 
zahrnuté aj údaje podľa § 35 ods. 9 zákona o burze) 
Počas prvých šiestich mesiacov sledovaného obdobia došlo k rastu tržieb o 8,3% 
a nákladov o 11,7% pri porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim obdobím. 
Stratový hospodársky výsledok spoločnosti možno odôvodniť stagnujúcou situáciou 
na trhu počas zimného a jarného obdobia.   

h) tom, či spoločnosť má organizačnú zložku v zahraničí 
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 Spoločnosť Hydromeliorácie, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.  
g) informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných 

rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená 
Činnosť v spoločnosti nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Napriek 
nedostatku pracovníkov v oblasti stavebných profesií dokázala spoločnosť zabezpečiť 
stavebnú výrobu pomocou svojich zamestnancov.  

 
2. § 20 ods. 5 zákona o účtovníctve 
 Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie spoločnosti, ktorá používa 
 nástroje podľa osobitného predpisu významné, spoločnosť je povinná uviesť 
 informácie o: 
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v spoločnosti vrátane jej politiky pre zabezpečenie 

hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie 
deriváty 

 Na zabezpečenie rizík spoločnosť neuplatňuje zabezpečovacie deriváty. 
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom 

hotovosti, ktorým je spoločnosť vystavená 
 Spoločnosť má uzatvorené platné zmluvy pre rozhodujúci odbyt produkcie. Sleduje sa 
 likvidita spoločnosti.  
 
3. § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve 
 Spoločnosť, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na 
 regulovanom trhu, je povinná v polročnej správe uviesť vyhlásenie o správe a riadení 
 spoločnosti, ktoré obsahuje: 
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla 

dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne 
dostupný 

 Spoločnosť Hydromeliorácie a.s. nemá vypracovaný kódex o správe a riadení 
 spoločnosti. 
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie 

o metódach riadenia zverejnené 
 So základnými metódami riadenia sú zamestnanci v plnom rozsahu oboznámení pri 
 nástupe do zamestnania.  
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok 

alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre 
ktoré sa tak rozhodla  

 Kódex riadenia v plnom rozsahu nahrádzajú a plnia funkciu systému správy a riadenia 
 spoločnosti základné organizačné smernice, stanovy spoločnosti, kolektívna zmluva, 
 organizačný poriadok a ekonomické smernice. 
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík 
 Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon  
 pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. V prípade 
 zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných 
 nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné 
 zhromaždenie. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie a má 3 členov. 
 Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné, neskončí však skôr, ak nie je 
 zvolená nová dozorná rada.  
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv 

akcionárov a postup ich vykonávania 
 Najvyšším  orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva  pôsobnosti 
 v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.  Každý akcionár má  právo 
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 zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne, alebo prostredníctvom svojho 
 štatutárneho zástupcu. Môže využiť hlasovacie právo, požadovať vysvetlenie 
 a uplatňovať svoje návrhy. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi 
 menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,104 € pripadá jeden hlas.  
f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a.s. a jeho výborov 
 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má 5 členov v zložení: 
 Ing. Marián Labuda  - predseda predstavenstva 
 Filip Tušan   - podpredseda predstavenstva 
 Ing. Štefan Hanušiak  - člen predstavenstva 
 Ing. Dušan Mesár  - člen predstavenstva 
 Ing. Ľubomír Šabík  - člen predstavenstva 

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a jedná v jej mene. Konať v mene 
spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú 
súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že 
k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 
Výbory nemá.   

g) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie 
o metódach riadenia zverejnené 
Informácie o metódach riadenia spoločnosti sú súčasťou Stanov spoločnosti a sú 
zverejnené v Obchodnom registri.  

i) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv 
akcionárov   a postupu ich vykonávania 
Informácie o činnosti valného zhromaždenia sú súčasťou Stanov spoločnosti. Do 
výlučnej pôsobnosti VZ patrí: 
− zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, voľba 

a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených 
zamestnancami spoločnosti, schválenie ročnej účtovnej uzávierky, rozhodnutie 
o rozdelení zisku a určovanie tantiém, rozhodnutie o zrušení spoločnosti 

V príslušnom polroku zasadlo valné zhromaždenie dňa 20.5.2009. Na svojom 
zasadnutí schválilo ročnú účtovnú závierku a rozdelenie zisku za rok 2008.  

    j)  informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov 
V prvom polroku 2009 predstavenstvo spracovalo a vydalo výročnú správu za rok 
2008, predložilo valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku a návrh 
na rozdelenie zisku.  
 

4. § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve 
 Spoločnosť, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na 
 regulovanom trhu je povinná v polročnej správe zverejniť údaje o: 

a) štruktúre základného imania vrátane údajov, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho 
priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý 
druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní 

 
ISIN Druh Forma Podoba Počet Menovitá hodnota 

CS 0005049758 Akcie na majiteľa 3 Zaknihovaný CP 32 949 33,194 € 

 
Základné imanie:  1 093 709,11 € 
Počet akcií:  1 000 ks v menovitej hodnote 33,194 € 
Podiel na základnom imaní: 100 % 
Doteraz vydané cenné papiere sú splatené. Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.  
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b) obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov 
 Akcia je voľne prevoditeľná jej odovzdaním a práva s ňou spojené má jej držiteľ.  
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu 

 Kvalifikovanú účasť (nad 13 %) na základnom imaní vlastní Ing. Marián Labuda, 
 riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.  

d) majiteľoch CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv  
 Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.  
e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami 

nie sú uplatňované priamo zamestnancami.  
 Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie.  
f) obmedzeniach hlasovacích práv 
 Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv.  
g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť 

k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv 
 Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by 
 mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.  
h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu 

a zmenu stanov 
 Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. 
 Funkčné obdobie je päťročné, neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové 
 predstavenstvo. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu 
 predstavenstva.  
i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomocí rozhodnúť o vydaní akcií 

alebo spätnom odkupe akcií 
 Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné 
 právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia 
 vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zvláštne právomoci rozhodnúť 
 o vydaní alebo spätnom odkupe akcií nemá.   
j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú 

účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných 
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch 
s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa 
neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených 
osobitnými predpismi 
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd opísaných v tomto bode.  

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo 
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia 
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, 
ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich 
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie 
Spoločnosť neuzavrela dohody s vyššie uvedením obsahom. 

 
 
II. PRIEBEŽNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 
Súvaha – viď príloha č.1 
 
Výsledovka – viď príloha č. 2 

 
  Poznámky k 30.06.2009 spoločnosť nezostavuje. 
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III. VYHLÁSENIE VEDENIA SPOLOČNOSTI 
 
 
V zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z.  v znení 
neskorších predpisov pre účely polročnej finančnej správy spoločnosti Hydromeliorácie, a.s.,  
k 30.06.2009 vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná 
závierka spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. zostavená v súlade so slovenskými účtovnými 
predpismi k 30.06.2009 pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie 
a hospodárskeho výsledku spoločnosti.  
 
Priebežná finančná správa obsahuje verný prehľad informácií a dôležitých udalostí, ku ktorým 
došlo za obdobie šiestich mesiacov končiace k 30. júnu 2009 v súlade s § 35 ods. 9 zákona 
o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 
V zmysle § 35 ods. 11 zákona č. 429/2002 v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že 
polročná finančná správa k 30.06.2009 nebola overená audítorom.  
 
 
 
26. augusta 2009 
Kalná nad Hronom 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Marián Labuda        Filip Tušan 
            riaditeľ a predseda     podpredseda predstavenstva a.s. 
             predstavenstva a.s. 
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Príloha č. 1 a 2 
 

Ozn. STRANA AKTÍV Číslo 
 Bežné účt.obdobie k 30.06.2009 k 

30.06.2008 
k 

31.12.2008 

    riadku Brutto Korekcia Netto Netto Netto 
      v EUR v tis. SKK v tis. SKK 

a b c 1 2 3 4 5 

   SPOLU MAJETOK r.002 + r.003 + r.032 + r.062 001 2 946 483 1 577 795 1 368 688 41 730 42 523 
 A.  Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002           
 B.  Neobežný majetok r.004 + r.013 + r.023 003 1 980 964 1 573 961 407 003 12 735 13 401 
 B.I.  Dlhodobný nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012) 004 1 857 1 857 0 0 0 
 B.I.1.  Zriaďovacie náklady (011) – /071, 091A/ 005     0     
      2.  Aktivované náklady na vývoj (012) – /072, 091A/ 006     0     
      3.  Softvér (013) – /073, 091A/ 007 1 857 1 857 0     
      4.  Oceniteľné práva (014) – /074, 091A/ 008     0     
      5.  Goodwill (015) – /075, 091A/ 009     0     
      6.  Ostatný dlhodobý nehmot. majetok (019,01X) – /079,07X,091A/ 010     0     
      7.  Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) – 093 011     0     
      8.  Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmot. majetok (051) – 095A 012     0     
 B.II.  Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022) 013 1 973 664 1 569 382 404 282 12 571 13 319 
 B.II.1.  Pozemky (031) – 092A 014 33 859   33 859 1 026 1 020 
       2.  Stavby (021) – /081,092A/ 015 723 474 511 549 211 925 6 884 6 720 
       3.  Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí (022) – /082,092A/ 016 1 196 499 1 057 833 138 666 3 773 4 982 
       4.  Pestovateľské celky trvalých porastov (025) – /085,092A/ 017     0     
       5.  Základné stádo a ťažné zvieratá (026) – /086,092A/ 018     0     
       6.  Ostat. dlhodobý hmot. majetok (029,02X,032) – /089,08X,092A/ 019     0     
       7.  Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) – 094 020 19 832   19 832 888 597 
       8.  Poskyt. preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) – 095A 021     0     
       9.  Opravná položka k nadobudnutiu majetku (+/–097+/–098) 022     0     
 B.III.  Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až 031) 023 5 443 2 722 2 721 164 82 
 B.III.1.  Podiel. cen. papiere a podiely v dcérskej účt.jedn. (061) – 096A 024     0     
       2.  Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s podst.vplyv. (062) – 096A 025     0     
       3.  Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) – 096A 026 5 443 2 722 2 721 164 82 
       4.  Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celku (066A) – 096A 027     0     
       5.  Ostatný dlhodobný finančný majetok (067A,069,06X) – 096A 028     0     
       6.  Pôžičky s dobou splat. najviac 1 rok (066A,067A,06XA)–096A 029     0     
       7.  Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)–096A 030     0     
       8.  Poskyt. preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)–095A 031     0     
 C.  Obežný majetok r.033 + 041 + 048 + 056 032 957 946 3 834 954 112 28 789 28 615 
 C.I.  Zásoby súčet (r.034 až 040) 033 152 722 0 152 722 7 944 5 255 
 C.I.1.  Materiál (112,119,11X)–/191,19X/ 034 152 722   152 722 7 944 5 255 
      2.  Nedokonč. výroba a polotovary (121,122,12X)–/192,193,19X/ 035     0     
      3.  Zákazková výroba s dobou ukonč. dlhšou ako 1 rok 12X–192A 036     0     
      4.  Výrobky (123)–194 037     0     
      5.  Zvieratá (124)–195 038     0     
      6.  Tovar (132,13X,139)–/196,19X/ 039     0     
      7.  Poskytnuté preddavky na zásoby (314A)–391A 040     0     
 C.II.  Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042 až 047) 041 0 0 0 0 0 
 C.II.1.  Pohľ.z obch.styku(311A,312A,313A,314A,315A,31XA)–391A 042     0     
       2.  Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (351A)–391A 043     0     
       3.  Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku (351A)–391A 044     0     
       4.  Pohľad. voči spoloč. a združ. (354A,355A,358A,35XA)–391A 045     0     
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       5.  Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373 až 376A,378A)–391A 046     0     
       6.  Odložená daňová pohľadávka (481A) 047     0     
 C.III.  Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až 055) 048 570 179 3 834 566 345 14 640 11 426 
 C.III.1.  Pohľ.z obch.styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)–391A 049 418 238 3 834 414 404 9 282 6 319 
       2.  Pohľadávky voči dcérskej a materskej účt. jedn. (351A)–391A 050     0     
       3.  Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku (351A)–391A 051     0     
       4.  Pohľad. voči spol. a zdr. (354A,355A,358A,35XA,398A)–391A 052     0     
       5.  Sociálne zabezpečenie (336)-391A 053     0     
       6.  Daňové pohľadávky (341,342,343,345,346,347)–391A 054 2 572   2 572 155 0 
       7.  Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A až 376A,378A)–391A 055 149 369   149 369 5 203 5 107 
 C.IV.  Finančné účty súčet (r.057 až 061) 056 235 045 0 235 045 6 205 11 934 
 C.IV.1.  Peniaze (211,213,21X) 057 1 843   1 843 99 81 
        2.  Účty v bankách (221A,22X,+/–261) 058 233 202   233 202 6 106 11 853 
        3.  Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (22XA) 059     0     
        4.  Krátkodobý finanč. majetok (251,253,256,257,25X)–/291,29X/ 060     0     
        5.  Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A)–291 061     0     
 D.  Časové rozlíšenie  r.063 a r.064 062 7 573 0 7 573 206 507 
 D.1.  Náklady budúcich období (381,382) 063 7 573   7 573 206 507 
    2.  Príjmy budúcich období (385) 064     0 0 0 
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Ozn. STRANA PASÍV Číslo Bežné účtovné Bezprost. predch.účt. Bezpr.predch.účt. 

    riadku obdobie k 30.06.2009 obdobie k 30.6.2008 obdobie k 
31.12.2008 

      v EUR v tis. SKK v tis. SKK 

a b c 4 5 5 

   Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.086 + r.116) 065 1 368 688 41 730 42 523 
 A.  Vlastné imanie r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.085) 066 1 103 685 34 655 34 905 
 A.I.  Základné imanie súčet (r.068 až 070) 067 1 093 709 32 949 32 949 
 A.I.1.  Základné imanie (411 alebo +/–491) 068 1 093 709 32 949 32 949 
      2.  Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/–/252) 069       
      3.  Zmena základného imania (+/–419) 070       
 A.II.  Kapitálové fondy súčet (r.072 až 077) 071 4 663 140 140 
 A.II.1.  Emisné ážio (412) 072       
       2.  Ostatné kapitálové fondy (413) 073 4 663 140 140 
       3.  Zákonný rezervný fond z kapit. vkladov (417,418) 074       
       4.  Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväz. (+/–414) 075       
       5.  Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/–415) 076       
       6.  Oceň. rozd. z precen. pri zlúč.,splyn. a rozd. (+/–416) 077       
 A.III.  Fondy zo zisku  súčet (r.079 až 081) 078 15 211 432 432 
 
A.III.1.  Zákonný rezervný fond (421) 079 15 211 432 432 
       2.  Nedeliteľný fond (422) 080       
       3.  Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X) 081       
 A.IV.  Výsledok hospodárenia minulých rokov  r.083 + r.084 082 25 412 1 121 1 121 
 A.IV.1  Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 25 412 1 121 1 121 
        2.  Neuhradená strata minulých rokov (/–/429) 084     0 
 A.V.  Výsl.hosp.za účt.ob.(+–r.001–(067+071+078+082+086+116) 085 -35 310 13 263 
 B.  Záväzky r. 087 + 091 + 102 + 112 086 264 230 7 075 7 595 
 B.I.  Rezervy  súčet (r.088 až 090) 087 0 20 811 
 B.I.1.  Rezervy zákonné (451) 088       
      2.  Ostatné dlhodobé rezervy (459A,45XA) 089       
      3.  Krátkodobé rezervy (323,32X,451A,459A,45XA) 090 0 20 811 
 B.II.  Dlhodobé záväzky  súčet (r.092 až 101) 091 38 700 408 1 058 
 B.II.1.  Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 30 817   928 
       2.  Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 0 212 0 
       3.  Dlhodobé záväzky voči dcér. a mater. účt.jed. (471A) 094       
       4.  Ostatné dlhodobé záväzky v rámci kons.celku (471A) 095       
       5.  Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096       
       6.  Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097       
       7.  Vydané dlhopisy (473A/–/255A) 098       
       8.  Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 5 978 119 73 
       9.  Ostat. dlh. záväz. (474A,479A,47XA,372A,373A,377A) 100       
      10.  Odložený daňový záväzok (481A) 101 1 905 77 57 
 B.III.  Krátkodobé záväzky súčet (r.103 až 111) 102 225 530 6 647 5 726 
 
B.III.1.  Záv.z ob.s.(321,322,324,325,32X,475,478A,479A,47X) 103 83 584 4 472 1 310 
        2.  Nevyfakturované dodávky (326,476A) 104     129 
        3.  Záväzky voči dcérskej a mater. účt. jed. (361A,471A) 105       
        4.  Ost.záväzky v rámci kon.celku(361A,36XA,471A,47XA) 106       
        5.  Záväzky voči spol. a zdr. (364až368,398A,478A,479A) 107       
        6.  Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) 108 48 801 958 2 403 
        7.  Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A) 109 31 375 625 946 
        8.  Daň. záväzky a dotácie (341až 343,345,346,347,34X) 110 60 043 542 875 
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        9.  Ost. záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) 111 1 727 50 63 
 B.IV.  Bankové úvery a výpomoci  súčet (r.113 až r.115) 112 0 0 0 
 
B.IV.1.  Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA) 113       
        2.  Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) 114       
        3.  Krátkodobé fin. výpomoci (241,249,24X,473A,/–/255A) 115       
 C.  Časové rozlíšenie  súčet (r.117 a r.118) 116 773 0 23 
 C.1.  Výdavky budúcich období (383) 117 773   23 
 C.2.  Výnosy budúcich období (384) 118     0 
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Označ. T E X T Číslo                              Účtovné obdobie   
    riadku k 30.06.2008 k 31.12.2008 k 30.06.2009 

a b c 1 2 3 
      v tis. SKK v tis. SKK V EUR 

 I.  Tržby z predaja tovaru (604) 01       
 A.  Náklady vynalož. na obstar. predaného tovaru (504,505A) 02       
 +  Obchodná marža  r.01 – r.02 03 0 0 0 
 II.  Výroba  r.05 + r.06 + r.07 04 23 018 64 598 826 862 
 II.1.  Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) 05 22 557 63 395 816 566 
    2.  Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/– úč.sk.61) 06       
    3.  Aktivácia (úč.sk.62) 07 461 1 203 10 296 
 B.  Výrobná spotreba  r.09 + r.10 08 11 320 34 212 424 995 
 B.1.  Spotreba materiálu a energie a ost. n.d.  (501,502,503,505A) 09 10 144 26 644 310 087 
 B.2.  Služby (uč.sk.51) 10 1 176 7 568 114 908 
 +  Pridaná hodnota  r.03 + r.04 – r.08 11 11 698 30 386 401 867 
 C.  Osobné náklady (súčet r.13 až r.16) 12 9 718 25 510 369 014 
 C.1.  Mzdové náklady (521,522) 13 6 314 16 859 246 779 
 C.2.  Odmeny členom orgánov spoločnosti (523) 14 360 1 420 11 952 
 C.3.  Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 15 2 357 6 031 89 697 
 C.4.  Sociálne náklady (527,528) 16 687 1 200 20 586 
 D.  Dane a poplatky (úč.sk. 53) 17 461 720 17 195 
 E.  Odpisy a OP k dlhod.nehm. a dlhod.hmot. majetku (551,553) 18 1 257 2 946 39 813 
 III.  Tržby z predaja dlhod. majetku a materiálu (641,642) 19 109 179 1 463 
 F.  Zostat. cena predaného dlhod.majetku a pred.mater. (541,542) 20 50 89 853 
 IV.  Ostatné výnosy z hosp. činn. (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21   20 0 
 G.  Ost. náklady na h.č. (543,544,545,546,547,548,549,555,557) 22 27 371 899 
 V.  Prevod výnosov z hosp. činn. (–) (697) 23       
 H.  Prevod nákladov na hosp. činn. (–) (597) 24       
 *  VH z HČ  r.11 – 12 – 17 – 18 +19 – 20 + 21 –22 +(–23) –(–24) 25 294 949 -24 444 
 VI.  Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 26       
 I.  Predané cenné papiere a podiley (561) 27       
 VII.  Výnosy z dlhod. finančného majetku r.29 + r.30 + r.31 28 0 0 0 
 VII.1.  Výnosy z cenných papierov v ovlád. osobe (665A) 29       
      2.  Výnosy z ost. dlhodobých cenných papierov (665A) 30       
      3.  Výnosy z ostat. dlhodobého finanč. majetku (665A) 31       
 VIII.  Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 32       
 J.  Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 33       
 IX.  Výnosy z precen. cen .papierov  a z deriv. operác. (664, 667) 34       
 K  Náklady na precen. cen. papierov a deriv. operác. (564, 567) 35   82   
 L.  Tvorba a zúčtov. oprav. polož. k finanč. majetku  +/–  565 36       
 X.  Výnosové úroky (662) 37 72 195 441 
 M.  Nákladové úroky (562) 38       
 XI.  Kurzové zisky (663) 39   6 0 
 N.  Kurzové straty (563) 40 13 23 0 
 XII.  Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 41       
 O.  Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 42 340 633 11 307 
 XIII.  Prevod finančných výnosov (–) (698) 43       
 P.  Prevod finančných nákladov (–) (598) 44       
 *  HV z FO  r.26–27+28+32–33+34–35–36+37–38+39–40+41-42+(–43)–(–-44) 45 -281 -537 -10 866 
 R.  Daň z príjmov z bežnej činnosti  r.47 +  r.48 46 0 149 0 
 R.1.  - splatná (591, 595) 47   168 0 
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     2.  - odložená (+/– 592) 48   -19 0 
 * *  Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r.25 + r.45 – r.46 49 13 263 -35 310 
 XIV.  Mimoriadne výnosy (uč.sk. 68) 50       
 S.  Mimoriadne náklady (úč.sk. 58) 51       
 T.  Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.53 + r.54 52 0 0 0 
 T.1.  - splatná (593) 53       
    2.  - odložená (+/– 594) 54       
 *  Výsledok hospodár. z mimoriad. činnosti  r.50 – r.51 – r.59 55 0 0 0 
 U.  Prevod podielov na VH spoločníkom (+/– 596) 56       
 * * *  Výsledok hospodárenia za účt. obdobie +/– (r.49 + r.55 – r.56) 57 13 263 -35 310 
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