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Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 036 číslo:

Fax: smerové číslo 036 číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

www.hdm-kalna.sk

29.09.2021 Hospodárske noviny

POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polročnej finančnej správy                  
   § 47 ods. 4 zákona o burze

internetová stránka 
emitenta, denná tlač

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Základné imanie (v EUR):

Dátum zverejnenia

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Hydromeliorácie, a.s.

SNP 3
935 32

6355 400

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Hydromeliorácie, a.s.

info@hdm-kalna.sk

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 
správa zverejnená 

www.hdm-kalna.sk

v zmysle zákona o burze cenných papierov

31410031

akciová spoločnosť

Mária Kosorínová

1 093 706,4371311.4.1992

Kalná nad Hronom

6312 709

Zakladateľ:



Predmet podnikania:

alebo

Realizácia investičnej výstavby, pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva vrátane údržby a montáže 
technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, 
dopravných a mechanizačných prostriedkov, výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov, prenájom a požičiavanie DHM a 
stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom, cestná nákladná doprava, inžinierska a technologická činnosť – 
poradenstvo.

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

SAS

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       
                            BO: 30.6.  PO: 30.6.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      
 BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Časť 2. Účtovná závierka

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere
a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 
podľa IAS/IFRS

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       
 BO: 30.6.  PO: 31.12.

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    
BO: 30.6.  PO: 30.6.

UPOZORNENIE                                                                 
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky
CASH-FLOW-Priama metóda                                               
 BO: 30.6.  PO: 30.6.

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)



nie

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze
nie

VGD SLOVAKIA s.r.o., OR vedený OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 74698/B, licencia SKAU č. 269, audítor Ing Erik MAREK licencia SKAU č. 866

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Poznámky podľa IAS/IFRS

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

Časť 3. Priebežná správa 

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období hospodársky výsledok,zisk vo výške 61 356 €. Vlastné imanie spoločnosti, ktoré tvorí základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku 
a nerozdelené výsledky minulých rokov dosiahlo hodnotu 262 186 €.  Boli realizované len zákazky malého rozsahu s nízkou produktivitou práce. Výnosy z hospodárskej činnosti boli 
dosiahnuté vo výške 156 555 €, čo predstavuje iba 24,16 % z celkových výnosov dosiahnutých v roku 2020, aj napriek tomu, že spoločnosť predala spriazneným osobám investičný 
majetok vo výške 47 150,- Eur.. Významný vplyv na nižšie výnosy mal aj útlm v dopyte po stavebných prácach a poskytovaných službách z dôvodu výskytu epidémie COVID-19. Z 
finančného pohľadu sa javí pretrvájúce riziko insolventnosti, ktoré vyplýva zo zlej platobnej disciplíny odberateľov. Spoločnosť zatiaľ nevyužíva žiadne bankové úvery. 

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 
Hydromeliorácie,a.s., čestne vyhlasuje, že polročná správa nebola overená auditorom. 

Poznámky podľa IAS/IFRS

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)



Spoločnosť uskutočnila obchody so spriaznenými osobami. Emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Spoločnosť uskutočnila obchody so spriaznenými osobami ako je uvedené v bode a/.

Spoločnosť uskutočnila obchody so spriaznenými osobami nasledovne: Boli uskutočnené transakcie  pre LEVSTAV LEVICE, s.r.o. v objeme 37 631,- €, pre Ing. Jozef Horniak-
VIALLE v objeme 67 571,- €, PLASTMONT SK, s.r.o. v objeme 15 911,- €,  čo je celkovo vo výške 155.419,85 € .

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 
tomto období

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta 
a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa 
obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

V zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov pre účely polročnej finančnej správy spoločnosti Hydromeliorácie, 
a.s., k 30.06.2021 vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. zostavená v súlade so slovenskými 
účtovnými predpismi k 30.06.2020 pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti. 

Polročná finančná správa obsahuje verný prehľad informácií a dôležitých udalostí, ku ktorým došlo za obdobie šiestich mesiacov končiace k 30. júnu 2021 v súlade s § 35 ods. 9 
zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 35 ods. 11 zákona č. 429/2002 v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že polročná finančná správa k 30.06.2021 nebola overená audítorom.                                    
Ing. Gregor HORNIAK                                                 MUDr. Beata HORNIAKOVÁ                                  
predseda predstavenstva a.s.                              podpredseda predstavenstva a.s.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 
emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to



Poznámky: 

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 
správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). 
Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe
č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným
názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-
mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.



Typ formálnej kontroly Výsledok formálnej kontroly
Informačná povinnosť za rok Test vyhovel formálnej kontrole
IČO Test vyhovel formálnej kontrole
Obchodné meno Test vyhovel formálnej kontrole
Zverejnenie ročnej správy, Test vyhovel formálnej kontrole
Údaj o audite Test vyhovel formálnej kontrole
Údaj o konsolid. účt. závierke Test vyhovel formálnej kontrole
Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta Test vyhovel formálnej kontrole

Kontrolný list 
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