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Poznámky k účtovnej závierke 
zostavenej k 31. decembru 2011 

 
 

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

1. Obchodné meno a sídlo 

Názov spoločnosti:  Hydromeliorácie, a.s. 
Adresa spoločnosti  ul. SNP 3, 935 32 Kalná nad Hronom 
 
Spoločnosť Hydromeliorácie a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1.4.1992 a do Obchodného 
registra bola zapísaná 1.4.1992 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 124/N). 
 

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra 

- realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného 
staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych 
výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných 
a mechanizačných prostriedkov vykonávanie revízii elektrických zariadení, 
- výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov 
- prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so 
stavebným materiálom 
- ubytovanie služby 
- inžinierska a technická činnosť – poradenstvo 
- cestná nákladná doprava 
 

3. Neobmedzené ručenie 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.  

4. Priemerný počet zamestnancov 

   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne pred-
chádzajúce účtovné 

obdobie 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 65 80 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje úč-
tovná závierka, z toho: 57 81 
počet vedúcich zamestnancov 3 3 
   

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011. 
 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Valné zhromaždenie schválilo dňa 9.6.2011 účtovnú závierku spoločnosti za predchádzajúce účtovné 
obdobie. 
 

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie  

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010 spolu s výročnou správou a správou audítora 
o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2010 bola uložená do zbierky listín obchodného registra. 
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B. ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 

1. Orgány Spoločnosti  

 k 31.12.2011 k 31.12.2010 
   

Konatelia:   
Predstavenstvo:   
Dozorná rada:   

 
 

2. Akcionári Spoločnosti 

Štruktúra akcionárov spoločnosti k 31. decembru 2011: 
  

Por. č. 
  

Akcionári   Výška podielu 
na                            

 v % 

základnom imaní 
  

  absolútne 
1. Marián Labuda, Ing. 4 840 14,7 13,5 
2. Filip Tušan 2 025 6,2 6,2 
3. Ľubomír Šabík, Ing. 1 814 5,5 5,5 
4. Štefan Hanušiak 4 074 12,4 12,4 
5. Dušan Mesár, Ing. 1 856 5,6 5,6 
6. Milan Chmelničný, Ing. 2 692 8,2 8,2 
7. Alfréd Baroška, Ing. 1 784 5,4 5,4 
8. PPIF Levice, a.s. 2 723 8,2 8,2 
9. Ostatní drobní akcionári 11 141 33,8 35,0 

    32 949 100 100 
  

 
 

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK 

 
Spoločnosť je na základe § 22, ods. 8 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť 
konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. 
 

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade 
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. 
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum 
ich platenia. 
 
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR. 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim 
účtovným obdobím.  
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b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa 
majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  
Ďalej vyberte relevantné: 
 
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo 
výške zodpovedajúcej opotrebeniu. 
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú 
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa 
na výrobu alebo inú činnosť. 
 
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, 
za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 
 
Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účet Výnosy 
budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku. Neodpisovaný 
majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky 
výsledok na účet Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. 
 
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje 
základné imanie, sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 
Ostatné kapitálové fondy. 

 
Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. 
Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný 
výrobok alebo proces, pri ktorých možno preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja 
a Spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho 
výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických 
úžitkov. 
 
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia maximálne päť rokov, a to v tých účtovných 
obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, 
odpisujú sa na sumu, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. 
 
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou 
hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje 
podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku 
alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku. 
 
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z 
majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. 
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa 
nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania (prípadne 
uveďte iný limit, pri ktorom sa majetok jednorazovo odpíše). 
 
 
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov 
z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. 
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa 
nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania. 
 
 
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri 
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená 
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. 
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c) Cenné papiere a podiely 

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním. 
 

d) Zásoby 

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, 
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava 
z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na 
predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú 
postupy účtovania.  
 
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady 
(priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne 
súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných 
nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. 
 
Zásoby nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou 
nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto 
rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne 
príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku. 
 
 

e) Zákazková výroba 

Ak výsledok zo zákazkovej výroby je možné spoľahlivo odhadnúť a existuje predpoklad, že zákazka 
nebude stratová, výnosy a náklady pripadajúce na účtovné obdobie sa účtujú metódou stupňa 
dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje kumulatívne ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za 
vykonanú prácu a aktualizovaného rozpočtu celkových nákladov na zákazkovú výrobu. 
 
Náklady na zákazku sa vykážu v období, v ktorom vznikli. Náklady vynaložené v bežnom roku a 
súvisiace s budúcou činnosťou na zákazke sa nezahrnú do výpočtu stupňa dokončenia. 
 
Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie je možné 
spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa výnosy v sume vynaložených nákladov v danom účtovnom období, pri 
ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené („metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého 
odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 
 
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kumulatívny rozdiel medzi doteraz požadovanými 
platbami za plnenie zákazkovej výroby a hodnotou zákazkovej výroby zistenej podľa metódy stupňa 
dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku vykáže v súvahe ako čistá hodnota zákazky so 
súvzťažným zápisom v prospech výnosov. 
 
Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vykážu ako pohľadávky 
z obchodného styku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddavky, ktoré 
zhotoviteľ prijal pred vykonaním príslušnej práce sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté 
preddavky. 
 
Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že náklady prevýšia výnosy, 
účtuje sa okamžite o odhade očakávanej straty zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je 
určená bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, bez ohľadu na stupeň dokončenia 
zákazkovej výroby alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa 
nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe. 
 
Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť. V 
účtovnom období, v ktorom už nie je pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je 
pravdepodobné zníženie straty zo zákazkovej výroby alebo zúčtovanie straty, sa vykáže zníženie 
ostatných nákladov na hospodársku činnosť.  
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f) Pohľadávky 

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky 
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde 
existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok. 
 
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá 
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky 
sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. 
 

g) Finančné účty 

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a ceniny, zostatky na bankových účtoch pričom riziko zmeny 
hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.  
 

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

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

i) 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. 
 

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. 
 
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok 
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom 
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje 
opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. 
 
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne 
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. 
 
Spoločnosť vytvorila rezervy na ... (popíšte významné rezervy, ktoré Spoločnosť vytvára, vrátane 
predpokladov použitých pri tvorbe) 
 

k) Záväzky 

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

l) Zamestnanecké požitky 

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka 
a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa 
účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili. 
 
 

m) Splatná daň z príjmu 
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Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom 
výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku 
pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných 
úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň 
z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.  

n) Odložená daň z príjmu 

Odložená daň z príjmu vyplýva z: 
 
a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe 
 a ich daňovou základňou, 
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 
 stratu od základu dane v budúcnosti, 
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
 
Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom 
zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému 
goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a 
účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný 
rozdiel. 
 
K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa 
neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní 
majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv 
ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u 
kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti 
podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto 
odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová 
pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach. 
 
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné 
dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. 
 
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť 
v čase vyrovnania odloženej dane. 
 
 

o) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

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

p) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa 
prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom 
na výsledok hospodárenia.  
 

q) Vykazovanie výnosov 

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po 
dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente 
doručenia výrobku do cieľového miesta. 
 
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na 
stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako 
pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb. 
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Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, 
dobropisy a pod.).  
 
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja stavebnej činnosti.  
 

r) Porovnateľné údaje 

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi 
uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na 
celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.  
 

s) Oprava chýb minulých období 

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných 
období, opraví túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a 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.  
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Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy 

Označenie 
položky Obsah položky

Bežné     
účtovné    
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 
zdanením daňou z príjmov  (+/-) 5 141 1 995

A. 1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 
hospodárenia               z bežnej činnosti pred  
zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 
13.)  12 128 72 844

A. 1. 1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 69 648 76 130

A. 1. 2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení 
tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, 
s výnimkou  jeho  predaja (+)

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-
)

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-)
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-)

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) 11 328 -754

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   
(-)

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 6 785
A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-) 3 402 -5 746

A.1. 10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka (-)

A. 1. 11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka (+)

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou     
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) -65 446 -3 571

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  (+/-)

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 
na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi 
obežným majetkom a krátkodobými záväzkami 
s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú 
súčasťou peňažných prostriedkov             a peňažných 
ekvivalentov, 231 149 127 525

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -8 303 157 656
A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 138 346 -29 078



A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) 101 106 -1 053

A. 2. 4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, 
s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 
prostriedkov        a peňažných ekvivalentov (-/+)

Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne 
v iných častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-),                 
(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.) 248 418 202 364

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+) 3 402 5 746

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

A. 5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 6.
Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných 
činností (-) -24 444 -6 785
Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),                   
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 227 376 201 325

A. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 
s výnimkou tých, ktoré sa  začleňujú do investičných 
činností alebo               finančných činností (-/+) -1 930 -1 712

A. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (+)

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

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),             
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) 225 446 199 613

Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného 
majetku (-) -47 050 -57 111

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-
)

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a        
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné 
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj 
alebo na obchodovanie (-)

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 84 793 3 571

B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov        
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou            
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné 
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj 
alebo na obchodovanie  (+)



B. 7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou           
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-)

B. 8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých 
pôžičiek              poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá 
je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou     
jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek      
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+)

B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do 
prevádzkových činností (+)

B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

B. 13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú 
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 
sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej  
činnosti (-)

B. 14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto 
výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti 
(+)

B. 15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju 
možné začleniť do  investičných činností (-)

B. 16. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (+)

B. 17. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (-)

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti                   
(súčet B. 1. až B. 19.) 37 743 -53 540

Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 
1. 8.) 29 0

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 29

C. 1. 2.
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného 
imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  
účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)
C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)



C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 
vlastných        akcií a vlastných obchodných podielov (-)

C. 1. 6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  
účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní     
spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, 
ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C.1. 8. Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-)

C. 2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti                         
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 0 0

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté 
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti  (+)

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté 
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, 
ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých 
záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich 
z finančnej činnosti  účtovnej     jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu 
peňažných tokov (+)

C. 2. 9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej 
činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré 
sa uvádzajú      osobitne  v inej časti prehľadu 
peňažných tokov (-)

C. 3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (-)

C. 5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú 
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak 
sa považujú za  peňažné toky z investičnej činnosti (-)

C. 6.
Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za peňažné toky z  investičnej činnosti (+)

C. 7. Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich 
možno  začleniť do finančných činností (-)



C. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na finančnú činnosť (+) 12 1 060

C. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na finančnú činnosť (-)

C. Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti                   
(súčet C. 1. až C. 9.) 41 1 060

D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 263 230 147 133

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 304 485 157 352

F. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného  obdobia pred 
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku 
dňu, ku ktorému  sa zostavuje účtovná závierka (+/-
) 567 715 304 485

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným 
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného  obdobia 
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje  účtovná závierka (+/-) 567 715 304 485
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