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A. Základné informácie o účtovnej jednotke 

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 

orgánov účtovnej jednotky 
 

 
Dátum založenia     1.4.1992 

 

Bežné obdobie (BO)    1.1.2014-30.06.2014 

Predchádzajúce obdobie (PO)   1.1.2013-31.12.2013 

 

A.c) Počet zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 50 53 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, z toho: 

50 53 

počet vedúcich zamestnancov 3 3 

 
 

A.d) Podnik je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách 

 Áno   Nie 

 

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 

   riadna    mimoriadna 

 

 Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky: 

 rozdelenie    zlúčenie   splynutie   

 zmena právnej formy  začiatok likvidácie  koniec likvidácie  

 vyhlásenie konkurzu  zrušenie konkurzu 

 

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 12.6.2014 

 

B.b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

a štruktúra spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny  vzniknutej v priebehu účtovného obdobia 

Tabuľka č. 1 

Spoločník, akcionár 

Výška podielu na základnom 
imaní Podiel na 

hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI 

v % 
absolútne v % 

a b C d e 

Ing. Marián Labuda 5 877 17,8 17,8  

Filip Tušan 2 635 8 8  

Ľubomír Šabík, Ing. 2 425 7,3 7,3  

Štefan Hanušiak 4 074 12,4 12,4  

Dušan Mesár Ing. 2 466 7,5 7,5  

Chmelničný Libor Ing. 4 026 12,2 12,2  

Ostatní drobní akcionári 11 466 34,8 34,8  

Spolu 32 949 100 100  
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Nenastala zmena v štruktúre akcionárov v priebehu účtovného obdobia. 

 

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou 
 

 

Spoločnosť nie je súčasťou žiadnej skupiny podnikov a teda ani súčasťou konsolidačného poľa. 

 

 

 

D. Ďalšie informácie 
 
a/ rozpracované v časti E.  e/ rozpracované v časti I.   i/ rozpracované v časti M. a N. 

b/ rozpracované v časti F.  f/ rozpracované v časti J.   j/ rozpracované v časti O. 

c/ rozpracované v časti G.  g/ rozpracované v časti K.   k/ rozpracované v časti P. 

d/ rozpracované v časti H.  h/ rozpracované v časti L.   l/ rozpracované v časti R. 

 

 

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach. 
 

 

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti:  Áno Nie 

 

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód       Áno  Nie 

 

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov, t.j. 

v momente ich vzniku, bez ohľadu na dátum úhrady, inkasa alebo deň vyrovnania iným spôsobom.  

Pri oceňovaní sa uplatňuje princíp historických cien.  

 

 

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 

 

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

 

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

 

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok   Áno  Nie 

1) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

 obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  

 dopravné  provízie  poistné  clo   ostatné VON 

 

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou   Áno  Nie 

2) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými 

nákladmi v zložení 

 priame náklady 

 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku 

 inak: 

 

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere      Áno  Nie 

3) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval: 

 obstarávacou cenou pri nákupe a predaji 

 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom 

druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene) 

 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene) 

 inak: 
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Podnik nakupoval zásoby        Áno  Nie 

Účtovanie obstarania a úbytku zásob. 

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT l, čl.2 

spôsobom A účtovania zásob 

spôsobom B účtovania zásob 

4) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

 cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení 

 dopravné provízie poistné clo  ostatné VON 
 

Náklady súvisiace s obstaraním zásob 

 pri príjme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby, 

 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace 

s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne 

stanoveným spôsobom takto: 

 

VON 

–––––––––––––––––––––––––  x výdaj zo skladu 

PS zásob + príjem na sklad 

 

Popis: 

 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú 

cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa 

táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom 

podľa popisu: 

 

Pri vyskladnení zásob sa používal 

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 

 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku 

zásob) 

 iný spôsob: 

 

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou    Áno  Nie 

5) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi 

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení 

 priame náklady 

 časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním 

 

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky 

6) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval 

menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky 

prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam 

7) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného 

imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou. 

 

Podnik prijal darovaný majetok       Áno  Nie 

8) majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou 

peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami. 

 

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii     Áno  Nie 

Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou. 

 

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu  pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové 

metódy pri stanovení účtovných odpisov: 
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Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Softvér 5 1/5 z OC rovnomerná 

Stavby 20 1/20 z OC rovnomerná 

Dopravné prostriedky, stroje 4 ¼ z OC rovnomerná 

    

 

 Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov 

od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa 

rovnajú. 

 

 Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob 

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého 

nehmotného majetku sa rovnajú. 

 

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami: 

 

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom 

vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným 

podmienkam jeho používania, pričom za základ sa vzali metódy používané pri vyčísľovaní daňových 

odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. 

 

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za 

základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné 

a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového pri vyradení majetku 

v priebehu roka. 

Odpisy účtovné a daňové sa nerovnajú u majetku, ktorého ekonomického využitie bolo počas roka 

nižšie. 

 

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: 

Na obstaranie majetku neboli poskytnuté dotácie. 

 

 

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy 
 

F.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivova

-né 

náklady 

na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-

né práva 
Goodwill 

Ostatný 

DNM 

Obsta-

rávaný 

DNM 

Poskytnuté 

preddavky 

na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Oprávky 
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Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0      0 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0      0 

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivova

-né 

náklady 

na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-

né práva 
Goodwill 

Ostatný 

DNM 

Obsta-

rávaný 

DNM 

Poskytnuté 

preddavky 

na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1 857      1 857 

Prírastky         

Úbytky  809      809 

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1 857      1 857 

Prírastky         

Úbytky  809      809 

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0      0 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0      0 
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Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

 

 
F.a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku  

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 

hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 

hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Pesto-

vateľské 

celky 

 trvalých 

porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 

DHM 

Obsta-

rávaný 

DHM 

Poskytnu

té 

preddavk

y 

na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

29 845 739 217 1 042 339    642 742  2 454 143 

Prírastky   7 400    19 433  26 833 

Úbytky  84 292     466 467  550 759 

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

29 845 654 925 1 049 739    195 708  1 930 217 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 551 937 991 426      1 543 363 

Prírastky  20 840 10 690      31 530 

Úbytky  84 293       84 293 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 488 484 1 002 116      1 490 600 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

         

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

29 845 187 280 50 913    642 742  910 780 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

29 845 166 441 47 623    195 708  439 617 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 

hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 

hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Pesto-

vateľské 

celky 

 trvalých 

porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 

DHM 

Obsta-

rávaný 

DHM 

Poskytnu

té 

preddavk

y 

na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

29 845 750 250 1 274 007    133 883  2 187 985 

Prírastky  50 895 1 341    561 054  613 290 

Úbytky  61 928 233 009    52 195     347 132 

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

29 845 739 217 1 042 339    642 742  2 454 143 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 530 902 1 226 159      1 757 061 

Prírastky  82 962 51 581      134 543 

Úbytky  61 927 286 314      348 241 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 551 937 991 426      1 543 363 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

29 845 219 348 47 848    133 883  430 924 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

29 845 187 280 50 913    642 742  910 780 
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Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik   Áno  Nie 

   

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Poistený majetok Poistná suma Platnosť zmluvy od-do 

Poistenie HM 0,90‰ z OC 5.8.1995 

Poistenie zásob / materiál na sklade 1,08 ‰ z OC 5.8.1995 

Poistenie peňažných prostriedkov a cenín do 16 596,96€ 6‰ 5.8.1995 

 

 F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené 

záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 

nakladať  

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo x 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
x 

 

Dlhodobý nehmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo x 

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 

právo s ním nakladať 
x 

 

 

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané 

do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva 

 

Spoločnosť nemá dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do 

katastra nehnuteľnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 

 

F.f) Charakteristika Goodwilu 

 

Spoločnosť nevlastní googwill. 

 

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku  

 

Spoločnosť neúčtovala o opravnej položke k nadobudnutému majetku. 

 

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období 

 

Spoločnosť netvorila náklady na výskum a vývoj v priebehu účtovného obdobia.  
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F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy 

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely 

v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom): 

 

Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok 

 

F.j) informácie o  dlhodobom finančnom majetku 

 

Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok.  
 

F. j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti  

 

Spoločnosť nevlastní dlhové cenné papiere. 
 

F. písm. j) a l) informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

 

Spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.  
 

 

F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

 

Spoločnosť nevlastní dlhodobý finačný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo. 

 

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky 

Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky nevlastnila žiadny dlhodobý finančný majetok. 

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy.  

 

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám a neobstarala nehnuteľnosť určenú na predaj.  
 

 

F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo o zásobách, alebo pri ktorých má 

účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať 

 

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby. 

 

F.q) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj 

 

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.  

 

F.r) vývoj opravnej položky  k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

Tvorba 

OP 

Zúčtovanie OP 

z dôvodu zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 

z dôvodu vyradenia 

majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 

na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky 

z obchodného styku  
60 094    60 094 

Pohľadávky voči 

dcérskej účtovnej 

jednotke a materskej 

účtovnej jednotke 
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F.s) veková štruktúra pohľadávok  

Tabuľka č. 1 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky  z obchodného styku    

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 

jednotke a materskej účtovnej 

jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 

konsolidovaného celku 
   

Pohľadávky voči spoločníkom, 

členom a združeniu 
   

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu    

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 190 467 118 396 308 863 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 

jednotke a materskej účtovnej 

jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 

konsolidovaného celku 
   

Pohľadávky voči spoločníkom, 

členom a združeniu 
   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

Iné pohľadávky 16 078  16 078 

Krátkodobé pohľadávky spolu 206 545 118 396 324 941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné pohľadávky 

v rámci kons. celku 
     

Pohľadávky voči 

spoločníkom, členom 

a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 60 094    60 094 



Poznámky Úč-POD 3-04  DIČ: 2020402131 

 11 

 

F.t) a u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia 

 

Spoločnosť nemala v sledovanom zabezpečené pohľadávky záložným právom. 

 

F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f) 

 

F.w)  krátkodobý finančný majetok 

 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, poštové známky, stravné lístky a účty 

v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. 

 
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Pokladnica, ceniny 4 381 3 872 

Bežné bankové účty 196 613 48 715 

Bankové účty termínované   

Peniaze na ceste   

Spolu 200 994 52 587 

 

 

 

 

 
Tabuľka č. 2 

Spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok. 

Krátkodobý  finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

Prírastky 

 

Úbytky 

 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e 

Majetkové CP na obchodovanie x   x 

Dlhové CP na obchodovanie x   x 

Emisné kvóty x   x 

Dlhové CP so splatnosťou do  jedného 

roka držané do splatnosti 
x   x 

Ostatné realizovateľné CP x   x 

Obstarávanie krátkodobého finančného 

majetku 
x   x 

Krátkodobý finančný majetok spolu x   x 

 

 
F.x) Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku 

Spoločnosť nevlastní a netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. 
 

F.y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobý 

finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať  

Spoločnosť nemá finančný majetok, no ktorý bolo zriadené záložné právo. 
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F.za) Ocenenie krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka reálnou hodnotou 

Spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok. 
 

 

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:    

   

   

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:   

Predplatné odbornej literatúry 206 2 107 

   

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

   

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:   

Predaj inžinierskych sietí   88 965 

   

 

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 

 

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu. 
 

 

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy 
 

G.a.1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní 

 

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR 

 
Text V EUR 

BO PO 

Základné imanie celkom 1 093 706 1 093 706 

Počet akcií (a.s.) 32 949 32 949  

Nominálna hodnota 1akcie (a.s.) 33,193918 33,193918 

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná 

spoločnosť) 
  

-    

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní   

Hodnota upísaného vlastného imania   

Hodnota splateného základného imania   

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou 

jednotkou , alebo ňou ovádanými osobami 

a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný 

vplyv. 
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G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka 

Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Účtovný zisk   

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu  

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Účtovná strata -95 853 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu 16 219 

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 4 361 

Úhrada straty spoločníkmi  

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 75 273 

Iné   

Spolu  95 853 

 

 

G.a.5). prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na 

účty vlastného imania 

 

Spoločnosť neúčtovala priamo na účty vlastného imania. 
 

 

 

G.b) Informácie o rezervách 

Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 



Poznámky Úč-POD 3-04  DIČ: 2020402131 

 14 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:           

Nevyčerpané dovolenky 30 318  27 178  3 140 

Audit účtovnej závierky 2013 850  850  0 

      

      

      

      

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:           

Nevyčerpané dovolenky 26 565 30 318 26 565  30 318 

Audit účtovnej závierky  1 000 850 1 000  850 

      

      

      

      

 

 

 

 

G.c) a d) Informácie o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 28 182 26 063 
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

do jedného roka vrátane 
128 896 149 682 

Krátkodobé záväzky spolu 128 896 149 682 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

jeden rok až päť rokov 
7 757 7 288 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

nad päť rokov 
  

Dlhodobé záväzky spolu 7 757 7 288 

 

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právo 

 

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom. 
 

 
G.g) Záväzky zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 5 383 2 149 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 1 921 6 120 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku  500 

Ostatná tvorba sociálneho fondu   

Tvorba sociálneho fondu spolu 1 921 6 620 

Čerpanie sociálneho fondu  1 452 3 386 

Konečný zostatok sociálneho fondu 5 852 5 383 

 

G.h) Vydané dlhopisy 

Spoločnosť nevydala k 30.06.2014 dlhopisy. 
 

G.i)  Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach 

Tabuľka č. 1 

 

Spoločnosť termínovaný úver vo výške 333 000,-€ so splatnosťou k 30.08.2014 s ročným úrokom 

5,001% splatila dňa 14.05.2014. 

Názov položky Mena 

Úrok  

p. a.  

v % 

Dátum 

splatnosti 

Suma istiny 

v príslušnej 

mene za bežné 

účtovné obdobie 

Suma istiny 

v príslušnej mene 

za bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d e f 

Dlhodobé bankové úvery 

x           

            

           

Krátkodobé bankové úvery 

Termínovaný úver      x 



Poznámky Úč-POD 3-04  DIČ: 2020402131 

 16 

 

 

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív 

 

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch alebo výnosoch budúcich období. 

 
G.k) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie  

 

Spoločnosť neobchodovala s derivátmi. 
 

G.l) Položky zabezpečené derivátmi 

 

Spoločnosť nemala v priebehu roka obchody zabezpečené derivátmi. 
 

G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 

 

Spoločnosť nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu. 
 

 

 
 

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch 
 

H.a) Informácie o tržbách 

Oblasť odbytu 

Typ výrobkov, tovarov, 

služieb  (napríklad A) 

Typ výrobkov, tovarov, 

služieb  (napríklad B) 

Typ výrobkov, tovarov, 

služieb  (napríklad C) 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d e f g 

 Vlastné výkony 377 665 907 335     

 Služby 50 508 102 373     

        

        

Spolu 428 173 1 009 708     

 

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

Spoločnosť netvorila nedokončenú výrobu ani polotovary vlastnej výroby. 
 

 

 

 
H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej 

činnosti a mimoriadnej činnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  50 001 551 736 
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Aktivácia dopravy 13 060 23 336 

Aktivácia betonárky 15 297 18 361 

Aktivácia materiálu 2 211 1 179 

Aktivácia dlhodobého HM 19 433 508 860 

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:   

   

Finančné výnosy, z toho: 9 960 

Výnosové úroky 9 960 

   

   

   

   

   

Mimoriadne výnosy, z toho:   

   

   

 

 

H.g)  Čistý obrat 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 377 665 907 335 

Tržby z predaja služieb 50 508 102 373 

Tržby za tovar   

Výnosy zo zákazky   

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj   

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou   

Čistý obrat celkom 428 173 1 009 708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky Úč-POD 3-04  DIČ: 2020402131 

 18 

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch 
 

I. Informácie o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho:   

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:  988 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  988 

mýto 2 372  

školenie 2 228  

Program. vybavenie 1 080  

Telef. a poštovné služby 2 283  

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:   

Poddodávky stavebných  služieb 27 084 199 103 

Ostatné služby 15 262 65 962 

   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 

z toho: 
  

ZC predaného majetku 481 060 27 257 

   

   

   

Finančné náklady, z toho:   

Ostatné finančné náklady 2 695 12 022 

   

   

   

   

Mimoriadne náklady, z toho:   
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J. Informácie k údajom o daniach z príjmov 
 

J.a) až e) informácie o daniach z príjmov 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 

výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 
0 0 

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 

výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 
  

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 

straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 

dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 

sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 

pohľadávka neúčtovala 

  

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 

neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom 

účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných 

obdobiach 

  

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 

odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 

ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

  

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 

účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 

nákladov a výnosov 

0 0 

 

 

 

 

J.f) a g) Informácie o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 

v % 
Základ dane Daň 

Daň 

v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred  

zdanením, z toho: 
-101 458 x x -95 853 x x 

teoretická daň  x 0 23% x 0 23% 

Daňovo neuznané náklady      10 251     

Výnosy nepodliehajúce dani           

Umorenie daňovej straty           

Spolu -101 458  0   -85 602    

Splatná daň z príjmov x  0   x 0  

Odložená daň z príjmov x     x    

Celková daň z príjmov  x  0   x 0   
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K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch 
 

 

K. Informácie o podsúvahových položkách 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Prenajatý majetok     

Majetok v nájme (operatívny prenájom)     

Majetok prijatý do úschovy     

Pohľadávky z derivátov     

Záväzky z opcií derivátov     

Odpísané pohľadávky - Šupala 2 675 2 675 

Pohľadávky z leasingu     

Záväzky z leasingu     

Iné položky     

 
 

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach 
 

L. a) Podmienené záväzky 

Spoločnosť neúčtovala o podmienených záväzkoch. 
 

 
L.c) Podmienený majetok 

Spoločnosť nemá podmienený majetok. 

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti 
 

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 

Druh príjmu, 

výhody 

Hodnota  príjmu, výhody súčasných 

členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 

členov orgánov                                                         

b c 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

a 
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Peňažné príjmy 
        42 000   

  42 000     27 500   

Nepeňažné príjmy 
           

           

Peňažné  preddavky 
           

           

Nepeňažné preddavky 
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Poskytnuté úvery 
            

            

Poskytnuté záruky 
            

            

Iné             

 

 

 

N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami 
 

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou 

osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je 

v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých 

vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie  

a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu 

činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke 

a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 

a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, 

osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické 

vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je 

od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.  

 

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami 

 

Spoločnosť nevykonávala obchody so spriaznenými osobami. 
 
 

 

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na 

hospodársky výsledok spoločnosti.  
 

 

 

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania 
 

 P. Zmeny vlastného imania 

Tabuľka č. 1 

Položka vlastného 

imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 

začiatku 

účtovného 

obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 1 093 706    1 093 706 

Vlastné akcie a vlastné 

obchodné podiely 
     

Zmena základného 

imania 
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Pohľadávky za upísané 

vlastné imanie 
     

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové 

fondy 
4 663    4 663 

Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) 

z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia majetku 

a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z kapitálových účastín 
     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia pri 

zlúčení, splynutí 

a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond 16 219  16 219  0 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 

a ostatné fondy 
     

Nerozdelený zisk 

minulých rokov 
4 361  4 361  0 

Neuhradená 

strata minulých rokov 
 -75 273   -75 273 

Výsledok 

hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 

-95 853 20 580 -75 273  0 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky 

vlastného imania 
     

Účet 491 - Vlastné 

imanie fyzickej osoby - 

podnikateľa 

     

 

 

 

Tabuľka č. 2 

Položka vlastného 

imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 

začiatku 

účtovného 

obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 1 093706    1 093 706 

Vlastné akcie a vlastné 

obchodné podiely 
     

Zmena základného 

imania 
     

Pohľadávky za upísané 

vlastné imanie 
     

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové 

fondy 
4 663    4 663 
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Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) 

z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia majetku 

a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z kapitálových účastín 
     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia pri 

zlúčení, splynutí 

a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond 15 944 275   16 219 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 

a ostatné fondy 
     

Nerozdelený zisk 

minulých rokov 
2 390 1 971   4 361 

Neuhradená 

strata minulých rokov 
     

Výsledok 

hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 

2 747 -95 853 2 747  -95 853 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky 

vlastného imania 
     

Účet 491 - Vlastné 

imanie fyzickej osoby - 

podnikateľa 

     

 

 

Základné imanie sa v priebehu roka nemenilo. O úhrade straty za účtovné obdobie 2013 vo výške  

95 853 € rozhodlo valné zhromaždenie dňa 12.06.2014.  

 


