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Čl. I  

Všeobecné informácie 
 

1) Obchodné meno a sídlo 

Hydromeliorácie, a.s. SNP 3, Kalná nad Hronom 935 32 

Dátum založenia     1.4.1992 

Opis hospodárskej činnosti 

Realizácia investičnej výstavby, pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného 

staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologickým zariadení, výroba stavebných zámočníckych 

výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a 

mechanizačných prostriedkov, výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov, prenájom 

stavebných zariadení, cestná nákladná doprava. 

 
 

2) Podnik je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách 

 Áno   Nie 

 

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 14.06.2017 

 

 

4) 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 

 

 

 

5) Údaje o skupine – účtovná jednotka nemá obsahovú náplň 

 

6) Počet zamestnancov 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 41 49 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, z toho: 

37 49 

počet vedúcich zamestnancov 3 3 

 

 

Čl. II  

Informácie o prijatých postupoch 
 
. 

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti:  Áno Nie 

 

2) Zmeny účtovných zásad a metód      Áno  Nie 
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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.  

 

3) Informácia o charaktere a účele transakcií – účtovná jednotka nemá obsahovú nápĺň pre 

tento bod 

 

 

4) 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 

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 

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 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 

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) 
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 iný spôsob: 

 

❖ Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou    Áno  Nie 

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi 

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení 

▪ priame náklady 

▪ časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním 

❖ Podnik účtoval o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj   Áno  Nie 

❖ Podnik oceňoval pohľadávky - pohľadávky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou. Toto 

ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných 

položiek k pohľadávkam. 

❖ Podnik účtoval o časovom rozlíšení na strane aktív súvahy – časovo rozlišoval predplatné 

odbornej literatúry a poistenie podnikateľov. 

❖ Podnik oceňoval záväzky a rezervy– záväzky a rezervy pri ich vzniku oceňoval menovitou 

hodnotou.  

❖ Daň z príjmov splatná – podnik účtoval o daňovej licencii za bežné účtovné obdobie.  

 

f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu  pre dlhodobý majetok a použité účtovné 

odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: 

 

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 8 1/8 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. 

 

g) Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie 

 

5) Účtovná jednotka neúčtovala o oprave chýb minulých účtovných období 
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Čl. III  

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy 

 

1) Informácie o 

a) dlhodobom 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 

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 
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Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1 048      1 048 

Oprávky 

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. 3 

 

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 začiat

ku účtovného 

obdobia 

28 705 637 883 1 016 242    226 423  1 909 253 

Prírastky   3 929    8 832  12 761 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

28 705 637 883 1 020 171    235 255  1 922 014 

Oprávky 

Stav na začiat

ku účtovného 

obdobia 

 480 760 960 839      1 441 599 

Prírastky  11 323 11 063      22 386 
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Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 492 083 971 902      1 463 985 

Opravné položky 

Stav na začiat

ku účtovného 

obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

         

Zostatková hodnota 

Stav na začiatk

u účtovného 

obdobia 

28 705 157 123 55 403    226 423  467 654 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

28 705 145 800 48 269    235 255  458 029 

 
  

Tabuľka č. 4 

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 začiat

ku účtovného 

obdobia 

28 705 627 017 1 045 984    220 644  1 922 350 

Prírastky  11 838 4 688    5 779  22 305 

Úbytky  972 34 430      35 402 

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

28 705 637 883 1 016 242    226 423  1 909 253 

Oprávky 

Stav na začiat

ku účtovného 

obdobia 

 469 455 983 748      1 453 203 

Prírastky  12 277 11 520      23 797 

Úbytky  972 34 429      35 401 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 480 760 960 839      1 441 599 

Opravné položky 

Stav na začiat

ku účtovného 

obdobia 
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Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

         

Zostatková hodnota 

Stav na začiatk

u účtovného 

obdobia 

28 705 157 562 62 236    220 644  469 147 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

28 705 157 123 55 403    226 423  467 654 

 

 

   

b) Účtovná jednotka nemá náplň pre tento bod 

 

c) O dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné práco - 

Účtovná jednotka má zriadené záložné právo v prospech VÚB a.s. na stavby: centrálna 

betonárka a čerpacia stanica vody a s tým súvisiacimi pozemkami. Je to z dôvodu čerpania 

záruky z banky pri verejných súťažiach.  

 

 

d) – o) Účtovná jednotka nemá náplň pre tieto body 

 

    p)  Informácie o tvorbe a zúčtovaní 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  
5 190 8 457  2 559 11 088 

Pohľadávky voči 

dcérskej účtovnej 

jednotke a materskej 

účtovnej jednotke 

     

Ostatné pohľadávky 

v rámci kons. celku 
     

Pohľadávky voči 

spoločníkom, členom 

a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 5 190 8 457  2 559 11 088 

 

      q) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky  z obchodného styku    

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej    
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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 4 221 21 201 25 422 

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 1 046  1 046 

Iné pohľadávky 7 046  7 046 

Krátkodobé pohľadávky spolu 12 313 21 201 33 514 

 

 

r) až x) Účtovná jednotka nemá náplň pre tieto body 

 

y) významných položkách účtov časového rozlíšenia 

 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:    

   

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 216 216 

Predplatné odbornej literatúry, prístup na net EPI 48 48 

Poistenie podnikatelov 168 168 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:   

   

   

2) Informácie o 

a) vlastnom imaní 
 

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 



Poznámky Úč-POD 3-01                                                                                                                IČO: 31410031 

  DIČ: 2020402131 

 9 

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. 

  

 

 

Názov položky 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Účtovný zisk 23 583 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu 2 358 

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi  

Prevod do nerozdeleného zisku 21 225 

Iné   

Spolu  23 583 

 

b) 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 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

      

Krátkodobé rezervy, z toho: 23 038 22 003  23 038   22 003 

Nevyčerpané dovolenky 20 538 19 503 20 538  19 503 

Audit účtovnej závierky 2017 2 500 2 500 2 500  2 500 

      

 

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:           
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Krátkodobé rezervy, z toho: 31 754 23 038 31 754  23 038 

Nevyčerpané dovolenky 29 754 20 538 29 754  20 538 

Audit účtovnej závierky 2016 2 000 2 500 2 000  2 500 

      

 

Použitie rezerv sa predpokladá v roku 2018. 

 

 

c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

do jedného roka vrátane 
51 669 97 860 

Krátkodobé záväzky spolu 51 669 97 860 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

jeden rok až päť rokov 
1 378 1 257 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

nad päť rokov 
  

Dlhodobé záväzky spolu 1 378 1 257 

 

e) a f) Účtovná jednotka nemá náplň pre tieto body 

 

g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 1 257 1 708 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 4 800 5 056 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku   

Ostatná tvorba sociálneho fondu   

Tvorba sociálneho fondu spolu 4 800 5 056 

Čerpanie sociálneho fondu  4 679 5 507 

Konečný zostatok sociálneho fondu 1 378 1 257 

h) až j) Účtovná jednotka nemá náplň pre tieto body 
 

 

3) Účtovná jednotka nie je prenajímateľom majetku formou finančného prenájmu 

4) Účtovná jednotka nemá v prenájme žiaden finančný majetok 

5) O odloženej dani z príjmov účtovná jednotka neúčtovala, nakoľko nie je predpoklad jej 

vyrovnania v budúcnosti. 

6) Účtovná jednotka nemá zabezpečný majetok ani záväzok derivátmi 
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Čl. IV 

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát 
 

1) Informácie o  

a) sume tržieb za vlastné výkony 

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 9 508 23 339     

 Stavebné práce 589 143 1 064 954     

 Ostatné služby 98 228 107 845     

        

Spolu 696 879 1 196 138     

 

b) Účtovná jednotka nemá náplň pre tento bod   

c) opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  39 715 88 247 

Aktivácia dopravy 14 506 44 973 

Aktivácia betonárky 16 377 15 828 

Aktivácia materiálu a dielní 0 1 750 

Aktivácia dlhodobého HM  8 832 19 696 

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 0 0 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0 

Finančné výnosy, z toho: 0 14 

Výnosové úroky 0 14 

   

 

 

e) celkovej sume osobných nákladov 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Celková suma osobných nákladov, z toho:  550 042 571 728 

Mzdové náklady 385 054 403 937 

Náklady na sociálne poistenie 136 739 140 927 

Sociálne náklady 28 249 26 864 
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f) opise a sume významných položiek finančných výnosov 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Významná položka finančných výnosov:  0 14 

Výnosové úroky 0 14 

   

 

g)  opise a sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 143 797 163 359 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 2 500 2 500 

Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 2 500 2 500 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 141 297 160 859 

Poddodávky stavebných  služieb 87 183 115 552 

Ostatné služby 36 549 28 805 

Zámočnícke služby 13 213 12 002 

Normy a certifikáty 4 352 4 500 

   

 
h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospod.činnosti 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Ostatné náklady z hospododárskej činnosti, z toho: 9 694 11 150 

STK áut 1 164 1 208 

Zákonná poistka áut 5 131 5 148 

Poistenie majetku a podnikateĺov 3 330 3 675 

Ostatné náklady 69 1 119 

 

i) opise a sume významných položiek finančných nákladov 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Finančné náklady: 2 954 931 
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Poplatky burze 448 417 

Bankové poplatky 475 514 

Poplatok za bankovú záruku 2 031 514 

 

2) V roku 2017 účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch a nákladoch výnimočného 

charakteru. 

3) Celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom bola 

v sume 2 500,-€.  

4) Členenie čistého obratu 

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 9 508 23 339 

Tržby z predaja služieb 687 371 1 064 954 

Tržby za tovar   

Výnosy zo zákazky   

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj   

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 0 107 845 

Čistý obrat celkom 696 879 1 196 138 

 

Čl.V  

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 

1) Účtovná jednotka neúčtovala o podmienenom majetku 

2) Účtovná jednotka nemala v priebehu roka také finančné povinnosti, ktoré sa 

nevykazujú v účtovných výkazoch. 

3) Na podsúvahových účtoch sa účtovalo o odpísaných pohĺadávkach a daňovej 

licencii na zápočet. 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Odpísané pohľadávky – Šupala  2 675 2 675 

Odpísané pohľadávky – Stavobyty  48 382 48 382 

Odpísané pohľadávky – Noga   1 007 1 007 

Odpísané pohľadávky – E.Kováč  5 463 5 623 

Odpísané pohľadávky – Truck  1 876 1 876 

Odpísané pohľadávky – Borák Roman 607 607 

Odpísané pohľadávky – Jamp Trade 943 943 

Odpísané pohľadávky - BB SK Steel 601 601 

DL z roku 2014 na zápočet  0 2 880 

DL z roku 2015 na zápočet  2 880 2 880 

DL z roku 2016 na zápočet  2 673,61 0 



Poznámky Úč-POD 3-01                                                                                                                IČO: 31410031 

  DIČ: 2020402131 

 14 

Odpísané pohľadávky – Argus Plus 642 0 

Odpísané pohľadávky – Čekme 1 683 0 

Odpísané pohľadávky – Hadlym 234 0 

DL na zápočet 2017 2 880 0 

 

 

Čl.VI  

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
 

V účtovnej jednotke po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti, 

ktoré by mali významný finančný vplyv. 

 

 

Čl.VII 
 
V roku 2017 neboli uskutočnené žiadne transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými 

osobami.  

 

Čl.VIII 

Ostatné informácie 
 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň k týmto bodom.  

 

Čl.IX 

Prehľad o pohybe 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 
     

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 
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Oceňovacie rozdiely 

z precenenia pri 

zlúčení, splynutí 

a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond      

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 

a ostatné fondy 
     

Nerozdelený zisk 

minulých rokov 
5 050 23 583   28 633 

Neuhradená 

strata minulých rokov 
-162 788 -307 331   -470 119 

Výsledok 

hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 

23 583 0 23 583  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 1 093 706    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 

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      



Poznámky Úč-POD 3-01                                                                                                                IČO: 31410031 

  DIČ: 2020402131 

 16 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 

a ostatné fondy 
     

Nerozdelený zisk 

minulých rokov 
     

Neuhradená 

strata minulých rokov 
-162 788    -162 788 

Výsledok 

hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 

5 050 23 583 5 050  23 583 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky 

vlastného imania 
     

Účet 491 - Vlastné 

imanie fyzickej osoby - 

podnikateľa 

     

 

 

 

Čl. X 

 Prehľad peňažných tokov 
 

 

T. Prehľad 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  (+/-) 
-304 451 26 466 

A. 1. 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia  

z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), 

(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)   

27 249 16 526 

A. 1. 1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku (+) 
22 386 23 797 

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  (+/-) - 1 035 -8 716 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-)  5 898 1 186 

A. 1. 6. 
Zmena stavu položiek časového 

rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) 
0 273 

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

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 0 0 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-) 0 -14 

A.1. 10. 

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom 

a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (-) 
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Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

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 (+/-) 
  

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, na výsledok hospodárenia 

 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 

53 816 -43 428 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 107 091 -2 192 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -46 617 -60 519 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) -6 658 19 283 

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.) 

-223 386 -436 

A. 3. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností (+) 
0 14 

A. 4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do finančných činností (-) 
0 0 

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  

(-) 

  

  
Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 
-223 386 -422 

A. 7. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo 

finančných činností (-/+) 

-2 880 -2 880 

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.) 
-226 266 -3 302 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -12 761 -22 304 
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Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

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 (+)   

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.) 
-12 761 -22 304 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   

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

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

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

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 činnost,  

(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

  

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 (-) 
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Označenie 

položky 
Obsah položky 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

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 (+) 
  

C. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

sa na finančnú činnosť (-) 
  

C. 
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti  

(súčet C. 1. až C. 9.) 
0 0 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 

prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 
-239 027 -25 606 

E.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  

na začiatku účtovného obdobia (+/-)  
384 549 410 155 

F.  

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením 

kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému  

sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

145 522 384 549 

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 (+/-) 

145 522 384 549 

 

 

 

 

 

 

 

 


