
























































Účtovná závierka k 31.12.2019

Poznámky Úč PODV 3-01
Hydromeliorácie a.s. IČO: 31410031

DIČ: 2020402131

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

    3. vykonávanie opráv stavebných strojov,dopravných a mechanizačných prostriedkov;

    4.  prenájom stavebných zariadení;

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 24 30

Hydromeliorácie a.s. (ďalej len „Spoločnosť”) je akciová spoločnosť, ktorá bola založená dňa 24.03.1992. Dňa 01.04.1992

bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sa, vložka 124/N. Spoločnosť sídli v Kalnej

nad Hronom, ul. SNP č. 3, Slovenská republika.

V priebehu účtovného obdobia neboli okrem zmeny členov Dozornej rady a zmeny konania menom Spoločnosti (konať v

mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne) uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise

do Obchodného registra. 

Hlavným predmetom činnosti je:

    1. realizácia investičnej výstavby, pozemného a priemyselného staviteľstva;

    2. realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení;

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani

podľa podobných ustanovení iných predpisov. 

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením

Spoločnosti dňa 26.06.2019.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona NR SR č.

431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, z toho:
24 30

Počet vedúcich zamestnancov

Spoločnosť nie je súčasťou skupiny.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2018 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k

31.12.2018 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 22.7.2019. Oznámenie o schválení účtovnej závierky spolu s

výročnou správou bolo uložené do registra účtovných závierok dńa 22.7.2019.

Údaje o neobmedzenom ručení

    5. medzinárodná preprava tovaru.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a

účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže

poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia,

mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov. 

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 11.3.2020 schválilo spoločnosť VGD SLOVAKIA s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za

účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. 

Zmeny v zápise do Obchodného registra:

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou, nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

3 3

Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky Bežné účtovné obdobie
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Predstavenstvo Ing. Gregor Horniak - predseda predstavenstva

MUDr. Beáta Horniaková - podpredseda predstavenstva

JUDr. Iris Gajdošová - člen predstavenstva

Dozorná rada Ing. Jozef Horniak - predseda

Lukáč Maľa - člen

Mgr. Natália Horniaková - člen

K 31. decembru 2019 bola štruktúra akcionárov Spoločnosti nasledovná:

Počet akcií %

Ing. Gregor Horniak

Ing. Jozef Horniak

MUDr. Beáta Horniaková

Ostatní

SPOLU

IV. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 

SPÔSOBY A URČENIE OCENENIA VRÁTANE ÚČTOVNÝCH ODHADOV A PREDPOKLADOV

III. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

10 622

10 622

3 294

8 411

32 949

32%

32%

10%

26%

100%

Podrobnejšie v časti "VII. INFORMACIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH."

II. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy,

ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

V účtovnom období 2019 Spoločnosť vykonala nasledovné opravy významných chýb minulých účtovných období:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going

concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu

na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - 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. 

V roku 2019 Spoločnosť účtovala opravu chýb minulých účtovných období vo výške oprávok nezaradeného dlhodobého

hmotného majetku a to v prípade rekonštrukcií administratívnej budovy vo výške 32 506 EUR a nezaradeného technického

zhodnotenia  vozidla  LV 215BX vo výške 1 089 EUR.

V účtovnom období 2019 Spoločnosť zároveň účtovala o oprave chýb minulých účtovných období - odloženom daňovom

záväzku z roku 2018 vo výške 2 286,70 EUR.

V roku 2019 Spoločnosť účtovala opravu chýb minulých účtovných odbodí vo výške 12 200 EUR nezaradenej chaty a oprávok 

nezaradenej chaty vo výške 12 200 EUR. V danom prípade sa jedná o rekreačnú chatu evidovanú na LV č. 607, súpisné číslo

348, parcelné číslo 1105/5. Hodnota spomenutej položky majetku bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 28/2020,

ktorý vypracoval Ing. Štefan Tonhaiser, znalec,evid.č. 913577. Všeobecná hodnota stanovená znalcom v odbore je vo výške

12 200 EUR.

V účtovnom období 2019 Spoločnosť zároveň účtovala o oprave chýb minulých účtovných období - rezerve na odchodné z

predchádzajúcich období vo výške 7000 EUR.
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Dopravné prostriedky

Stavby 40

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady

súvisiace s jeho obstaraním. 

2,5 až 5 lineárne

Stroje, prístroje a zariadenia 8

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného

priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je dlhodobý majetok uvedený do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa účtuje do

nákladov na účet 518. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé

skupiny dlhodobého nehmotného majetku  nasledovne:

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške

rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na

dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním, znížené o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú materiálové a mzdové

náklady a výrobné réžijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia

dlhodobého hmotného majetku do používania. 

8 12,5 lineárne

Inventár 8 12,5

12,5 lineárne

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu

jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný

dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa účtuje do nákladov na

účet 501. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny

dlhodobého hmotného majetku  nasledovne:

Odpisovanie

Predpokladaná doba používania Ročná odpisová sadzba Metóda odpisovania

lineárne

Dlhodobý hmotný majetok

Softvér 5 20 lineárne

Odpisovanie

Predpokladaná doba používania Ročná odpisová sadzba Metóda odpisovania

Dlhodobý nehmotný majetok  

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na

dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú

do nákladov.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu

jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú

aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a

súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané

okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú

zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne,

ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v

budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.
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Finančné účty tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou hodnotou.

Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej použitím metódy "first-in, first-

out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia cena

zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy,

diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Krátkodobé rezervy sa členia na zákonné rezervy a ostatné rezervy. Dlhodobé rezervy sa považujú za ostatné rezervy.

Dlhodobá rezerva na odchodné do dôchodku predstavuje pomernú časť priemernej mzdy každého zamestnanca vrátane

odvodov na sociálne a zdravotné poistenie po zohľadnení fluktuácie zamestnancov. Dlhodobá rezerva je diskontovaná

sadzbou štátnych dlhopisov. Prípadná časť rezervy splatnej do jedného roka sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá rezerva.

Dlhodobá rezerva na odchodné bude použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku. 

Záväzky 

Záväzky sa pri ich vzniku 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.

Pohľadávky

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy

materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady). 

Finančné účty

Zásoby sa oceňujú: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou

činnosťou).

Spoločnosť vytvorila opravnú položku k nízkoobrátkovým zásobám (zásoby bez pohybu dlhšie ako 1 rok) a k nepoužiteľnému

materiálu. 

K pohľadávkam po lehote splatnosti, k pochybným pohľadávkam, k pohľadávkam v konkurznom konaní, okrem pohľadávok

voči

prepojeným účtovným jednotkám sa tvorí opravná položka. K pohľadávkam voči prepojeným účtovným jednotkám sa opravná

položka netvorí. 

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov,

ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

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. 

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do

základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú

hodnotu opravnými  položkami.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je

potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

16



Účtovná závierka k 31.12.2019

Poznámky Úč PODV 3-01
Hydromeliorácie a.s. IČO: 31410031

DIČ: 2020402131

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú

daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 –

Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. 

Pre rok 2019 je platná sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 21%. Odložená daň z príjmov je prepočítavá 

sadzbou dane, ktorá je platná pre nasledujúce účtovné obdobie 21%.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu

euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa

na menu euro už neprepočítavajú. 

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.  

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,

dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby. 

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, výsledku hospodárenia minulých období a v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Nitra. Prípadné zvýšenie

alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky

zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť v roku 2019 použila celý rezervný fond na vykrytie strát minulých období.

Transakcie v cudzích menách

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro

referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska

v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou

bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na

výsledok hospodárenia. 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá

je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Vlastné imanie

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne

daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový

záväzok)  sa vzťahujú na:

-         dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou

základňou,

-         možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu

dane v budúcnosti,

 -         možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých

daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému

ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa

zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania

odloženej dane.

Daň z príjmu

Zamestnanecké pôžičky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy

a ostatné nepeňažné pôžižka (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.
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V. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

DLHODOBÝ MAJETOK

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku:

Dotácie

Spoločnosť nečerpala žiadne dotácie.

Ostatný 

DNM

Obstaraný 

DNM

Poskytnuté 

preddavky 

na DNM

Spolu

a b c d e f

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2018 do

31.12.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách. 

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované 

náklady na 

vývoj

Softvér
Oceniteľné 

práva
Goodwill

1 048

Prírastky

g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 1 048

0

Presuny 0

0

Úbytky

1 048

Prírastky

0 0 1 048

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 1 048

Stav na konci účtovného obdobia 0 1 048 0 0 0

0

Presuny 0

0

Úbytky

0

Prírastky

0 0 1 048

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia 0 1 048 0 0 0

0

Presuny 0

0

Úbytky

0 0 0

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0

0 0

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v

poznámkach. 

Porovnateľné údaje
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Poskytnuté 

preddavky 

na DNM

Spolu

a b c d e f g h

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované 

náklady na 

vývoj

Softvér
Oceniteľné 

práva
Goodwill

Ostatný 

DNM

Obstaraný 

DNM

1 048

Prírastky 0

i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 1 048

0

Stav na konci účtovného obdobia 0 1 048 0 0 0 0 0

0

Presuny

Úbytky

1 048

Prírastky 0 0

1 048

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 1 048

0

Stav na konci účtovného obdobia 0 1 048 0 0 0 0 0

0

Presuny

Úbytky

0

Prírastky 0

1 048

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

0

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0

0

Presuny

Úbytky

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0

0

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0
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Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

Ostatný 

DHM

Obstaraný 

DHM

Poskytnuté 

preddavky 

na DHM

Spolu

a b c d e

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2019 do 31.12.2019 a za porovnateľné obdobie od 1.1.2018 do

31.12.2018 je uvedený v nasledovných tabuľkách. 

Dlhodobý hmotný 

majetok 

Bežné účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné 

hnuteľné 

veci a 

súbory 

hnuteľných 

vecí 

Pestovateľ-

ské celky 

trvalých 

porastov

235 255 1 680 045

Prírastky 12 200 5 940

Stav na začiatku účtovného 

obdobia
28 705 623 819 792 266

f g h i j

Prvotné ocenenie

-48 667

Presuny 232 643 2 611

18 140

Úbytky -48 667

0 0 0 1 649 517

Oprávky

Stav na začiatku účtovného 

obdobia
489 342 755 233

-235 255 0

Stav na konci účtovného 

obdobia
28 705 868 662 752 150 0 0

72 791

Úbytky -48 667

1 244 575

Prírastky 61 842 10 949

0

Stav na konci účtovného 

obdobia
0 551 184 717 514 0

-48 667

Presuny

0

Prírastky

Stav na začiatku účtovného 

obdobia

0 0 0 0 1 268 698

Opravné položky

0

Presuny

0

Úbytky

0 0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného 

obdobia
28 705 134 477 37 033 0

0

Stav na konci účtovného 

obdobia
0 0 0 0 0

0 0 0 0 380 819

0 0 235 255 0 435 470

Stav na konci účtovného 

obdobia
28 705 317 478 34 636 0
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Poistený majetok

Obstaranie hmotných investícií

Poistné riziká Poistná suma

235 254poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou alebo požiarom

Stroje, prístroje, zariadenia

Budovy, haly a stavby poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou alebo požiarom 623 819

383 360poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou alebo požiarom

V Spoločnosti nebola vytvorená opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku.

K prehodnoteniu poistnej výšky dochádza každého polroka.

Dlhodobý hmotný 

majetok 

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné 

hnuteľné 

veci a 

súbory 

hnuteľných 

vecí 

g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného 

obdobia
28 705 637 883 1 020 171

a b c d e f

Pestovateľ-

ské celky 

trvalých 

porastov

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

Ostatný 

DHM

Obstaraný 

DHM

Poskytnuté 

preddavky 

na DHM

Spolu

0

Úbytky -14 064 -227 905

235 255 1 922 014

Prírastky

0

Stav na konci účtovného 

obdobia
28 705 623 819 792 266 0

-241 969

Presuny

1 463 985

Prírastky 11 323 11 236

Stav na začiatku účtovného 

obdobia
492 083 971 902

0 0 235 255 0 1 680 045

Oprávky

-241 969

Presuny

22 559

Úbytky -14 064 -227 905

0 0 0 1 244 575

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného 

obdobia

0

Stav na konci účtovného 

obdobia
0 489 342 755 233 0 0

0

Úbytky

0

Prírastky

0 0 0 0 0

Zostatková hodnota

0

Stav na konci účtovného 

obdobia
0 0 0 0

0

Presuny

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0

0 235 255 0 435 470

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

0 235 255 0 458 029

Stav na konci účtovného 

obdobia
28 705 134 477 37 033 0 0

Stav na začiatku účtovného 

obdobia
28 705 145 800 48 269 0 0

K niektorým častiam pozemkov, kde sú uložené elektroenergetické zariadenia sú zriadené vecné bremená spočívajúce najmä

v práve vstupu a prechodu pešo a prejazdu motorovým a nemotorovým vozidlom alebo iným dopravným prostriedkom,

užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave a úpravy, rekonštrukcii, modernizácii a akejkoľvek inej úpravy elektroenergetickej

stavby v  rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na dobu neurčitú.
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ZÁSOBY

POHĽADÁVKY

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky.

K použitiu opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatnosti, ku ktorej bola v minulosti vytvorená

opravná položka. 

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo

čiastočne nesplatí. 

Dôvodom tvorby opravnej položky je zníženie hodnoty zásob oproti hodnote vedenej v účtovníctve.

Materiál 18 792 18 792

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby

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

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené

právo s nimi nakladať

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 0

Zásoby spolu 0 18 792 0 0 18 792

0

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej 

účasti okrem pohľadávok voči 

prepojeným účtovným jednotkám

0

Pohľadávky z obchodného styku voči

prepojeným účtovným jednotkám
0

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

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

Pohľadávky z obchodného styku v rámci 

podielovej účasti okrem pohľadávok voči 

prepojeným účtovným jednotkám

0

Pohľadávky spolu 2 527 2 418 342 0 4 603

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 527 2 418 342 4 603

Iné pohľadávky 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu
0

Ostatné pohľadávky voči prepojeným

účtovným jednotkám

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2018 a 2019 vytvorené opravné položky na základe prepodkladu, že uvedené

pohľadávky dlžníci čiastočne, alebo úplne nezaplatia.

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom

opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe fyzického posúdenia stavu materiálu, jeho

opotrebenia.

22



Účtovná závierka k 31.12.2019

Poznámky Úč PODV 3-01
Hydromeliorácie a.s. IČO: 31410031

DIČ: 2020402131

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 31.12.2019 sú 159 384,80 EUR.

0

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku voči

prepojeným účtovným jednotkám
0

Pohľadávky z obchodného styku v rámci 

podielovej účasti okrem pohľadávok voči 

prepojeným účtovným jednotkám

0

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti 

okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 

jednotkám

0

Ostatné pohľadávky voči prepojeným

účtovným jednotkám

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

0

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti 

okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 

jednotkám

0

Iné pohľadávky 0

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu
0

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x x

0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku voči

prepojeným účtovným jednotkám
0

Pohľadávky z obchodného styku v rámci 

podielovej účasti okrem pohľadávok voči 

prepojeným účtovným jednotkám

0

Ostatné pohľadávky voči prepojeným

účtovným jednotkám

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie

Hodnota predmetu záložného práva Hodnota pohľadávky

0

Daňové pohľadávky a dotácie 4 642 4 642

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 60 939 108 952 169 891

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu

Súčasťou vekovej štruktúry poľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet

481).

Iné pohľadávky 619 619

Krátkodobé pohľadávky spolu 66 200 108 952 175 152

Sociálne poistenie
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Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku.

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

FINANČNÉ ÚČTY

V predchádzajúcom účtovnom období Spoločnosť účtovala o odloženom daňovom záväzku vo výške 2 287 EUR. V priebehu 

roka 2019 bola zaúčtovaná oprava významných chýb minulých období prostredníctvom účtov vlastného imania. 

Odložený daňový záväzok 

Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

Iné

O odloženej daňovej pohľadávke Spoločnosť neúčtovala, nakoľko nie je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému 

ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. 

Spoločnosť vykazuje odloženú daň ako saldo odloženej daňovej pohľadávky a odloženého daňového záväzku.

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 

termínované

Peniaze na ceste

Pokladnica, ceniny 371 2 052

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 6 123 20 427

Informácie o finančných účtoch:

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

odpočítateľné 4044 3500

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 396 161 383 792

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Sadzba dane z príjmov (v %) 21 21

Odložená daňová pohľadávka 80 476 79 069

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

Spolu 6 494 22 479

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne

disponovať. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

majetku a daňovou základňou, z toho: 
-16 988 -10 772

odpočítateľné 991 117

zdaniteľné -17 979 -10 889

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

záväzkov a daňovou základňou, z toho: 
4044 3500
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Informácie k položkám na strane pasív súvahy 

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2019 je 1 093 706 EUR (k 31. decembru 2018 1 093 706 EUR). 

Základné imanie Spoločnosti je zložené zo zaknihovaných cenných papierov (ďalej "CP") plne úpísaných a splatených.

Počet akcií: 32 949

Forma CP: na doručeteľa - zahnihované, verejne obchodovateľné na regulovanom trhu

Nominálna hodnota akcie: 33,19 EUR

Počet a menovitá hodnota akcií počas účtovného obdobia sa nezmenili.

Strata na akciu predstavuje 5,1995 EUR/akcia.

Prehľad o pohybe vlastného imania je uvedený v časti XI.

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE NA STRANE AKTÍV

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Komplexné poistenie podnikateľov
168 0

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 1 657 57

Povinné zmluvné poistenie vozidiel
1 058 0

Ostatné
86 57

Poistenie majetku
345 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata -176 029

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 - straty vo výške 171 318 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valného zhromaždeniu je: prevod do neuhradenej straty minulých rokov.

Účtovná jednotka Sumy, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, sú uvedené

v časti prehľad o pohybe vlastného imania. 

Iné

Spolu -176 029

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov -176 029

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu

Zo štatutárnych a ostatných fondov
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REZERVY

ZÁVÄZKY

Dlhodobá rezerva na odchodné do dôchodku predstavuje pomernú časť priemernej mzdy každého zamestnanca vrátane

odvodov po zohľadnení fluktuácie zamestnancov. Dlhodobá rezerva je diskontovaná sadzbou štátnych dlhopisov. Prípadná

časť rezervy splatnej do jedného roka sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá rezerva. Dlhodobá rezerva na odchodné bude

použitá postupne v nasledujúcich rokoch podľa odchodu pracovníkov do dôchodku.

Krátkodobé rezervy pozostávajú zo zákonných a ostatných rezerv.

Zákonné rezervy tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia. Rezerva na nevyčerpané

dovolenky bola vytvorená na základe počtu dní nevyčerpanej dovolenky ku koncu roka, na ktorú mali zamestnanci nárok a

príslušného priemerného zárobku. Rezerva bude použitá v nasledujúcom účtovnom období pri čerpaní dovoleniek

zamestnancami.

Rezerva na overenie účtovnej závierky bola vytvorená na základe platnej zmluvy a bude použítá v priebehu prvého polroka

nasledujúceho účtovného obdobia.

Predpokladané obdobie použitia krátkodobých rezerv je rok 2020.

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: 0 7 000 0 0 7 000

rezerva na odchodné do dôchodku 7 000 7 000

Krátkodobé rezervy, z toho: 18 114 19 296 -18 114 0 19 296

rezerva na overenie ÚZ 3 500 4 000 -3 500 4 000

rezerva na odchodné do dôchodku 1 000 1 000

Informácie o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Stav na začiatku 

účtovného obdobia
Tvorba Použitie Zrušenie

Stav na konci 

účtovného obdobia

Iné 809 809

rezerva na nevyčerpané dovolenky 14 614 13 487 -14 614 13 487

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

a b c d e f

22 003 18 114 -22 003 0 18 114

Informácie o rezervách za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Záväzky (okrem bankových úverov a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového

záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Záväzky po lehote splatnosti 307 147

Záväzky v lehote splatnosti 65 943 67 168

Spolu 373 090 67 168

rezerva na overenie ÚZ 2 500 3 500 -2 500 3 500

rezervy na nevyčerpané dovolenky 19 503 14 614 -19 503 14 614

Krátkodobé rezervy, z toho:

Rezerva na overenie účtovnej závierky vo výške 3 500 EUR  tvorená v roku 2018  bola vykázaná ako zákonná rezerva.
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Názov položky Účtovná hodnota Menej ako 1 rok 1 - 5 rokov Viac ako 5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 

jednotkám
0

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého

daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 

záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

Ostatné záväzky z obchodného styku 296 364 296 364

Čistá hodnota zákazky 0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 

prepojeným účtovným jednotkám
0

Ostatné dlhodobé záväzky 50 991 50 991

Dlhodobé prijaté preddavky 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0

Vydané dlhopisy 0

Iné dlhodobé záväzky 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0

Záväzky voči zamestnancom 14 086 14 086

Záväzky zo sociálneho poistenia 9 509 9 509

Daňové záväzky a dotácie 1 842 1 842

Záväzky z derivátových operácií 0

Iné záväzky 298 298

Spolu 373 090 322 099 50 991 0
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Konečný zostatok sociálneho fondu 2 647 2 561

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať

zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby

zamestnancov.

Tvorba sociálneho fondu spolu 1 273 2 939

Čerpanie sociálneho fondu 1 187 1 756

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu,

odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2018 je uvedená v nasledujúcom

prehľade:

Názov položky Účtovná hodnota Menej ako 1 rok 1 - 5 rokov Viac ako 5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 

jednotkám

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 

záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

Ostatné záväzky z obchodného styku 31 343 31 343

Čistá hodnota zákazky

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 

prepojeným účtovným jednotkám

Ostatné dlhodobé záväzky

Dlhodobé prijaté preddavky

Dlhodobé zmenky na úhradu

Vydané dlhopisy

Iné dlhodobé záväzky

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Záväzky voči zamestnancom 19 043 19 043

Záväzky zo sociálneho poistenia 13 699 13 699

Daňové záväzky a dotácie 3 083 3 083

Záväzky z derivátových operácií

Iné záväzky

Spolu 67 168 67 168 0 0

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Začiatočný stav sociálneho fondu 2 561 1 378

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 1 273 2 939

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie
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Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Dane z príjmov

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Suma istiny v 

príslušnej mene za 

bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Dlhodobé pôžičky

Ing. Jozef Horniak-Vialle EUR 2,69 29.1.2024 10 000 10 000 0

Názov položky Mena Úrok p.a. v %
Dátum 

splatnosti

Suma istiny v 

príslušnej mene 

za bežné účtovné 

obdobie

Suma istiny v 

eurách za bežné 

účtovné 

obdobie

Krátkodobé pôžičky

0

Ing. Jozef Horniak-Vialle EUR 2,69 18.6.2024 20 000 20 000 0

Ing. Jozef Horniak-Vialle EUR 2,69 28.2.2024 20 000 20 000

Krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

x

teoretická daň

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21 % (v roku 2018: 21 %).

x -35 977 21% x -36 486 21%

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: -171 318 x x -173 742 x

daň daň v %

a b c d e f g

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Základ dane daň daň v % Základ dane

0%

Umorenie daňovej straty 0 0% 0 0%

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky 0 0% 0

-5%

Výnosy nepodliehajúce dani -10 590 -2 224 1% -11 835 -2 485 1%

Daňovo neuznané náklady 53 897 11 318 -7% 38 111 8 003

-128 011 0 0% -147 466 0

0%

Iné 0 0% 0 0%

Zmena sadzby dane 0 0% 0

-1%

Celková daň z príjmov x 0 0%

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

Spoločnosť uvádza k odloženým daniam z príjmov ďalšie doplňujúce informácie: 

x 2 287 -1%

Odložená daň z príjmov x 0% x 2 287

0 0% x 0%

Spolu 0%

Splatná daň z príjmov x

29



Účtovná závierka k 31.12.2019

Poznámky Úč PODV 3-01
Hydromeliorácie a.s. IČO: 31410031

DIČ: 2020402131

VI. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Tržby

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Aktivácia nákladov

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

iné 718 426

Názov položky

Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Konečný zostatok Konečný zostatok Začiatočný stav
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostred-ne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

4 030

Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb sú uvedené 

v tabuľke:

Výrobky 0 0

Nedokončená výroba a polotovary 

vlastnej výroby
88 656 88 656 0

a b c d e f

Manká a škody X X X 0 0

Spolu 88 656 0 0 88 656 0

Zvieratá 0 0

Iné X X X 0 0

Dary X X X 0 0

Reprezentačné X X X 0 0

aktivácia dopravy 9 457 18 833

aktivácia materiálu 0 0

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 9 457 18 833

Zmena stavu vnútroorganizačných 

zásob vo výkaze ziskov a strát 
X X X 88 656 0

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 718 32 204

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Názov položky

Tovar

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: 0 0

inventúrne rozdiely 0 31 778

9 511

Služby

Stavebné práce 638 872 720 287

Ostatné služby 5 868

Služby SPOLU 644 740 720 287

Tržby spolu 648 770 729 798

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Tovar SPOLU 0 0

Výrobky

Vyrobky 4 030 9 511

Výrobky SPOLU
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Osobné náklady

Finančné výnosy

Náklady na poskytnuté služby

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Finančné náklady

ine 0 1 835

overenie UZ 4 000 3 500

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 0 0

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Osobné náklady, z toho:

Sociálne zabezpečenie

Náklady za audit a poradenstvo

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

zmluvné a ostatné pokuty

8 211

služby BOZP a PO 1 147 1 197

telefóny 1 449 1 655

opravy strojov 7 142 2 945

73

Názov položky Bežné účtovné obdobie

1 755 1 828

1 755 1 828

991

Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

iné uisťovacie audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

4 000 3 500

316

ostatné náklady na finančnú činnosť 764 1 828

Sociálne poistenie

Ostatné náklady na závislú činnosť

Hrubé mzdy

364 272 460 080

255 638 315 228

64 282 81 006

26 564 34 513

17 788 29 333

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Zdravotné poistenie

00Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

ostatné služby

stavebvné práce

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z 

toho: 

manká a škody

poistenie

Finančné náklady, z toho:

Kurzové straty, z toho: 

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 

úroky z poskytnutej pôžičky

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

231 634 153 521

194 528 82 409

23 368 61 815

33 591 42 370

25 521 32 008

7 997

Názov položky

4 000 3 500

0 0

0 0

0 0
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Čistý obrat

VII. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Podmienený majetok

Podmienené záväzky

VIII. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Krajina Tovary, výrobky a služby Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Slovensko
výrobky 4 030 9 511

služby 644 740 720 287

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo

iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

Spolu 648 770 729 798

Čistý obrat spolu 648 770 729 798

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch odpísané pohľadávky vo výške 74 569 EUR a daňovú licenciu na zápočet vo

výške 5 553,61 EUR.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v

tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k

dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé

žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

V zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a ostatných zákonov z oblasti daňového práva môžu byť v spoločnosti vykonané

kontroly daňových priznaní spätne za obdobie 5 rokov. V dôsledku toho sú k 31.12.2019 daňové prizanania spoločnosti za

roky 2014 až 2018 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. K závierkovému dňu spoločnosť nevie stanoviť dopad

prípadných kontrol na finančné povinnosti spoločnosti.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril do

celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie

účtovnej jednotky zaznamenalo pokles tržieb, vzhľadom na neustále meniacu sa situáciu, nie je možné predvídať budúce

dopady. Vedenie Spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na

zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na Spoločnosť a jej zamestnancov.

Okrem vyššie uvedeného nenastali po 31.12.2019 žiadne ďalšie skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné

zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
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IX. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI 

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie:

Spriaznená osoba Druh transakcie Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Ing. Jozef Horinak- Vialle

predaj materiálu 2 459

nákup materiálu 76 448

predaj služieb 66 322

nákup služieb 27 244

úroky z pôžičky 991

Záväzky spolu 222 228 0

Transakcie s kľúčovým manažmentom 

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej

jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. 

Priemerný počet osôb kľúčového manažmentu v rokoch 2019 bol 6 a v roku 2018 bol 5. 

Pohľadávky spolu 159 385 0

Spriaznená osoba Záväzky Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Ing. Jozef Horinak- Vialle
Ostatné dlhodobé záväzky 50 991

Záväzky z obchodného styku 98 198

Záväzky z obchodného styku 154

Záväzky z obchodného styku 72 885

Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné významné platby alebo výhody.

Spriaznená osoba Pohľadávky Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie

Ing. Jozef Horinak- Vialle Pohľadávky z obchodného stkyu 223

Pohľadávky z obchodného stkyu 159 162

Levstav-Levice, s.r.o.

Plastmont-SK, s.r.o.

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky ekonomicky alebo personálne prepojené subjekty.

Levstav-Levice, s.r.o.

1 509

X. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A 

INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne odmeny z dôvodu výkonu

ich funkcie spre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné

prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2018: žiadne).

Spoločnosť pri transakciách so spriaznenými osobami používa ceny porovnateľné s trhovými cenami.

Plastmont-SK, s.r.o.

Levstav-Levice, s.r.o.

predaj materiálu 391

nákup materiálu 243

predaj služieb 279 622

nákup služieb 

Pohľadávky a záväzky voči spriazneným osobám sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

nákup materiálu 59 879
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2 358 -2 358 0

Ostatné kapitálové fondy 4 663 -4 663 0

Položka vlastného imania

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku 

účtovného obdobia
Prírastky Úbytky Presuny

Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia
-176 029 -171 318 176 029 -171 318

Neuhradená strata minulých rokov -470 666 -40 595 -2 287 -142 733 -651 706

Nerozdelený zisk minulých rokov 26 275 -26 275 0

Štatutárne fondy 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení
0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 

účastín
0

0

Ostatné fondy zo zisku 0

0

Základné imanie 1 093 706 1 093 706

Stav na konci 

účtovného obdobia

a b c d e f

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný 

fond)

Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 

podiely
0

Emisné ážio 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0

Zmena základného imania

Spolu 480 307 -211 913 -2 287 0 270 682

Valné zhromaždenie Spoločnosti nerozhodlo o zvýšení základného imania.

Spoločnosť nevytvorila v bežnom účtovnom období kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného

zákonníka v znení neskorších predpisov.

Valné zhromaždenie Spoločnosti, konané dňa 26.6.2019 schválilo výročnú správu a ročnú účtovnú závierku za rok 2018.

Valné zhromaždenie schválilo preúčtovanie straty za rok 2018 na neuhradené straty minulých rokov a zároveň neuhradenú

stratu z minulých rokov 2013, 2014, 2017 vysporiadať nerozdeleným ziskom z minulých rokov za rok 2015 a 2016, s

kapitálovým fondom a s rezervným fondom určeným na krytie strát z hospodárenia.

V roku 2019 boli vykonané opravy významných chýb minulých účtovných období prostredníctvom účtu 429 - Neuhradená

strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období.

Bližšie uvedené v časti "IV. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH ".

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

XI. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA
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Emisné ážio 0

Ostatné kapitálové fondy 4 663 4 663

Položka vlastného imania

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia
Prírastky Úbytky Presuny

Stav na konci 

účtovného obdobia

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je nasledovný:

Zákonný rezervné fond (nedeliteľný 

fond)
2 358 2 358

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 

podiely

Zmena základného imania 0

a b c d e f

Základné imanie 1 093 706 1 093 706

0

Ostatné fondy zo zisku 0

-307 878 -470 666

Výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia
-307 878 -176 029 307 878 -176 029

-176 029 0 0 480 307

Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov
0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 

účastín
0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení
0

Nerozdelený zisk minulých rokov 26 275 26 275

Spolu 656 336

Neuhradená strata minulých rokov -162 788

0

Štatutárne fondy
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XII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov bol spracovaný nepriamou metódou. 

 +/-

 +/-

+

+

 +/-

 +/-

 +/-

 +/-

-

+

-

 +/-

 +/-

 -/+

 +/-

 +/-

+

-

+

-

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 26 996 22 559

A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov -171 318 -173 742

Označenie 

položky
Obsah položky

Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 

daňou z príjmov /súčet A1.1.až A1.13./
41 111 7 018

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov -1 600 160

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv 7 000

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek 20 868 -8 562

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. Odpisy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku

A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka
-

A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostried.a peňaž.ekvivalent. ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka
+

A.1.8. Úroky účtované do nákladov 991

A.1.9. Úroky účtované do výnosov

A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorý  sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel 

medzi bežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, 
112 722 40 801

A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činností -138 506 6 629

A.1.12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku,s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný 

ekvivalent 
 +/- 3 467

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 prehľadu 
-13 144 -10 606

A.2.4
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou 

peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
 +/-

A*
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov /súčet Z/S+ A.1.+A.2./
-17 485 -125 923

A.2.2 Zmena stavu záväzkov  z prevádzkovej činností
305 623 17 660

A.2.3 Zmena stavu zásob -54 395 16 512

A.5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností
+

A.6.
Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností
-

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

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti

A.8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 

A 9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 

A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A*+A.3. až A.6./ -17 485 -125 923

A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

invenstičných činností alebo finančných činností
 +/- 2 880

A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti /súčet A**+A.7. Až A.9./ -17 485 -123 043
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-

-

+

+

+

+

-

+

-

 +/-

+

+

+

-

-

B.1 Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

B.2 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 1 500

B. Peňažné toky z investičnej činnosti

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.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 obchodovanie (+)

+

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku

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.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.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.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.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B* Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  /súčet B.1. až B.19./ 1 500 0

B.17. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť

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

B.16. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť

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. Penažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C.1.1. Až C.1.8./ 0 0

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.1.3. Prijaté peňažné dary

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

C.2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 

činnosti /súčet C.2.1. Až C.2.10./
 +/- 0 0

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
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+

-

+

-

+

-

C.2.1. Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov

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.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov

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.2.8.
Príjmy z ostatných dlhodob.záväzkov a krátkod.záväz.vyplývajúcich vyplývajúcich z 

finanč.činnosti účtov.jednotky,s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 

prehľadu peňažných tokov 

+

C.2.9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodob.záväzkov a krátkod.záväz. vyplývajúcich z 

finanč.činnosti účtov.jednotky,s výnimkou tých,ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 

prehľadu peňažných tokov

-

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.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.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
-

D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov                            /súčet A + 

B + C/
 +/- -15 985 -123 043

C.9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť

C* Čisté peňažné toky z finančnej činnosti /súčet C.1. až C.9./ 0 0

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

C.8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť

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

 +/- 6 494 22 479

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia  +/- 22 479 145 522

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka

 +/- 6 494 22 479

Ekvivalentmi peňažnej hotovosti (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred

známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo

dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac

na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou

jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na

bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste,

ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami. 

Ekvivalenty peňažnej hotovosti
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