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  Uplynulý rok 2013 postavil pred podnikateľské subjekty mnohé výzvy. Neľahké 

obdobie prežívajú aj výrobcovia oceľových konštrukcií. Dopyt po dodávkach stavebných alebo 

technologických oceľových konštrukcií stagnuje, čo súvisí s menším potenciálom domácich a 

zahraničných spoločností, ako aj verejného sektora investovať. Táto skutočnosť vytvára aj v 

našej spoločnosti enormný tlak na znižovanie ponukových cien pri získavaní zákaziek. Musíme 

konštatovať, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršuje. Veľmi časté zmeny v 

legislatíve, ich problematická aplikácia v praxi, zvyšovanie nákladov z dôvodu nárastu 

administratívnej byrokracie, nízka vymožiteľnosť práva, to sú problémy, s ktorými zápasí 

väčšina spoločností. 

 

V priebehu roku 2013 naša spoločnosť dosiahla celkové výnosy v sume 7 609 tis. €, čo 

znamená nárast oproti roku 2012 o 5 %. Pridaná hodnota bola dosiahnutá v sume 1 938 tis. €, 

čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 %. Spoločnosť za rok 2013 

vykázala čistý zisk po zdanení v sume 49 tis. €. 

 

 Hlavnou hospodárskou činnosťou spoločnosti bola aj naďalej výroba a montáž 

oceľových konštrukcií, ktorá tvorila 93 % z celkového objemu výroby. Okrem výroby 

stavebných oceľových konštrukcií, zámočníckych výrobkov a oceľových konštrukcií pre 

technologické celky, spoločnosť v priebehu roku 2013 začala zavádzať novú výrobu mostných 

záverov typu MZ, využiteľných v mostnom a pozemnom staviteľstve na spojenie dvoch 

dilatačných celkov, ktoré vplyvom teplotných zmien menia svoju dĺžku. 

 

 Medzi významné zákazky, ktoré spoločnosť realizovala v roku 2013 patrí: výroba a 

montáž nosnej oceľovej konštrukcie mosta na obchvate cez Biskupický kanál a Váh pre stavbu 

I/61 Trenčín – Most, výroba a montáž technologických oceľových konštrukcií pre stavbu 

Rozšírenie karosárne VW Bratislava, výroba a montáž mostných záverov typu MZ pre stavbu 

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, výrobu a montáž oceľovej konštrukcie pre stavbu 

Prístavba výrobnej haly Nissens Čachtice, realizácia stavby Polyfunkčný objekt ATG 

SLOVAKIA Tren čianska Turná. 

  
          ÚÚvvooddnnáá  sspprr áávvaa  rr iiaaddii tteeľľaa  ssppoollooččnnoosstt ii   
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 V období posledných desiatich rokov spoločnosť stabilne vyrába oceľové konštrukcie aj 

pre zahraničný trh, hlavne pre krajiny Európskej únie (Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko). V 

roku 2013 zahraničné dodávky tvorili 10 % z celkového objemu výroby. 

 

 Spoločnosť v priebehu roka 2013 úspešne absolvovala viacero certifika čných auditov. 

Získala SK – Certifikát zhody na stavebný výrobok mostné závery typ MZ (jednoduché a 

nožnicové vo variantných vyhotoveniach), ktoré sú určené na použitie v mostnom a pozemnom 

staviteľstve, ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly na stavebný výrobok oceľové 

konštrukčné dielce vyrábané podľa normy EN 1090-2+A1 používané na výstavbu 

typizovaných a netypizovaných nosných oceľových konštrukcií priemyselných, občianskych a 

inžinierskych stavieb podľa normy EN 1090-1: 2009+A1: 2011 a Certifikát riadenia montáže 

oceľových konštrukcií bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb na druh 

montáže zváranie a mechanické spájanie podľa normy STN EN 1090-2+A1 : 2012. Taktiež 

úspešne absolvovala v poradí štvrtý certifikačný audit na systém manažérstva kvality podľa 

normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008. Spoločnosť je taktiež držiteľom 

certifikátu na výrobu oceľových konštrukcií podľa noriem DIN EN ISO 3834-2, DIN 18800-7, 

DIN 15018, DIN 4131 a DIN 4132, ako aj ďalších menej dôležitých certifikátov. 

 

 Jednou z priorít spoločnosti bola a bude ústretová a korektná spolupráca s obchodnými 

partnermi pri realizácii zákaziek. 

 

 Hlavným cieľom spoločnosti v budúcom hospodárskom roku bude získanie nových 

zákaziek aspoň do tej miery, aby boli plne využité výrobné kapacity. Vzhľadom na súčasnú 

situáciu na domácom a zahraničnom trhu, to bude úloha mimoriadne náročná a zložitá. 

 

 Ďakujeme všetkým obchodným partnerom za prejavenú dôveru a spoluprácu v 

uplynulom roku 2013. Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom spoločnosti za 

vykonávanú prácu v roku 2013. 

 

           Ing. Ivan Čahoj 

         riaditeľ spoločnosti 

 

Trenčín, 02. mája 2014 
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OObbcchhooddnnéé  mmeennoo::  STAVOKOV, spol. s r. o. 

SSííddlloo::     Brnianska 12/2934, 911 01  Trenčín 

          IIČČOO::     34108777 

DDááttuumm  zzaalloožžeenniiaa::  07.09.1994 

DDááttuumm  vvzznniikkuu::  07.10.1994 

RReeggiisstt rr áácciiaa::             obchodný register Okresného súdu v Trenčíne 

     oddiel: Sro, vložka číslo: 318/R 

 
 
 

HHllaavvnnáá  hhoossppooddáárr sskkaa  ččiinnnnoossťť  ssppoollooččnnoosstt ii ::   

  

♦ výroba kovových konštrukcií a ich častí 

♦ montáž kovových konštrukcií 

♦ zámočníctvo 

♦ vykonávanie priemyselných stavieb 

♦ vykonávanie bytových a občianskych stavieb 

♦ vykonávanie inžinierskych stavieb a mostov 

♦ elektroinštalácie 

♦ plynoinštalatérstvo a montáž plynových zariadení 

♦ vodoinštalatérstvo 

♦ cestná nákladná doprava 

♦ kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja 

 

 
 
 
 

  
          ZZáákkllaaddnnéé  iinnffoorr mmáácciiee  oo  ssppoollooččnnoosstt ii   
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II nngg..  II vvaann  ČČaahhoojj   
oodd  0077..1100..11999944    

  ddootteerr aazz  

  
II nngg..  ZZddeennkkaa  PPeettrr ííkkoovváá  

oodd  2222..0099..11999999    
ddootteerr aazz  

ŠŠttaattuuttáárr nnyy  oorr ggáánn  ––  kkoonnaatteell iiaa  ssppoollooččnnoosstt ii   

ŠŠttrr uukkttúúrr aa  ssppoollooččnnííkkoovv  

  
          OOrr ggáánnyy  ssppoollooččnnoosstt ii   aa  ššttrr uukkttúúrr aa  ssppoollooččnnííkkoovv  
 

 
MM eennoo  aa  pprr iieezzvviisskkoo                      PPooddiieell   nnaa  ZZII   vv  €€                    PPooddiieell   nnaa  ZZII   vv  %%         PPooddiieell   hhllaassoovvaaccíícchh  
                                                                                                                                                                                                                                                                  pprr áávv  vv  %%   
  
II nngg..  II vvaann  ČČaahhoojj                   1100  335577      4400,,0000      4400,,0000  
II nngg..  ZZddeennkkaa  PPeettrr ííkkoovváá                1100  335577      4400,,0000      4400,,0000    
JJoozzeeff   KK oopprr iivvňňaannsskkýý                      55  117799        2200,,0000      2200,,0000    
  
SSPPOOLL UU                    2255  889933                                              110000,,0000                        110000,,0000  
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                         Hospodárska budova 
                       BIOFARMA TOMKY  
         Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie      

 

 
 
 
 
    
                                                         
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
             
 
          Prestrešenie trhoviska Trenčín 
              Rekonštrukcia konštrukcie, 
       opláštenia a zámočníckych výrobkov 
 
  
 
 

  
    NNaajj vvýýzznnaammnneejj ššiiee  ssttaavveebbnnéé  ddiieellaa    
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                Most cez kanál Trenčín 

                        Dodávka a montáž 
         oceľovej konštrukcie  
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          Diaľnica D1 Hubová - Turany                       
      Výroba a montáž mostných záverov 
 

       
                            NISSENS Čachtice 
                         Prístavba haly – dodávka  
                    a montáž oceľovej konštrukcie        
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      Certifikát- systém manažérstva kvality podľa normy         Certifikát podľa normy DIN EN ISO 3834-2 
                STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008    
 
    

                
           
         Veľký zváračský preukaz podľa noriem           SK - Certifikát zhody č. SK04-ZSV-1778 
             DIN 18 800-7, DIN 15018,  DIN 4132   pre mostné závery typu MZ 

 

  
CCeerr tt ii ff iikkááttyy    aa  oopprr áávvnneenniiaa  
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               Certifikát EN 1090-1:2009+A1:2011            Certifikát STN EN 1090-2+A1-2012, čl.9 
 

 
 

          
 
        Oprávnenie č. 378/4/2011-ZZ-S,O(OU,M)-Aa,Ba         Oprávnenie č. 379/4/2011-ZZ-V-Aa,Ba 
           pre montáž technických zariadení zdvíhacích         pre výrobu technických zariadení zdvíhacích 
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           VVaallnnéé  zzhhrroommaažžddeenniiee  ssppoollooččnnííkkoovv               

                              

         ŠŠttaattuuttáárrnnyy  oorrggáánn  --  kkoonnaatteell iiaa             

                              

         RRiiaaddii tteeľľ  ssppoollooččnnoosstt ii   ((kkoonnaatteeľľ))           

                              

        AAssiisstteenntt   rr iiaaddii tteeľľaa                                                        TTeecchhnniikk  BBOOZZPP,,PPOO  aa  ŽŽPP            
                                            

                                                            
                                                                                              

                                                                  

VVýýrroobbnnýý  úússeekk  ((kkoonnaatteeľľ))    EEkkoonnoommiicckkýý  úússeekk  ((kkoonnaatteeľľ))    ÚÚsseekk  oossttaattnnýýcchh  ččiinnnnoosstt íí  ((kkoonnaatteeľľ))  

                                                                          
  

VVýýrroobbaa  
oocceeľľoovvýýcchh  
kkoonnššttrruukkccii íí  

  
MMoonnttáážž  

oocceeľľoovvýýcchh  
kkoonnššttrruukkccii íí  

  

PPrríípprraavvaa  
vvýýrroobbyy  aa  
cceennoovvéé  

rroozzppooččttyy  

  SSttaavveebbnnáá  
vvýýrroobbaa                DDoopprraavvaa  aa  

mmeecchhaanniizzmmyy    RReežžii jjnnáá  
ččiinnnnoossťť    

PPrreeddaajj   
hhuuttnníícckkeehhoo  
mmaatteerr iiáálluu  

  
PPrreeddaajj   

tteecchhnniicckkýýcchh  
ppllyynnoovv  

 
 
 
 

  
    OOrr ggaanniizzaaččnnáá  ššttrr uukkttúúrr aa   
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            ZZaammeessttnnaannoossťť  
 

 
 
 
 
 
 
 
Vývoj zamestnancov od vzniku spoločnosti  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rok/ 
Kategória 

 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Robotníci 12 40 74 115 128 126 125 119 126 121 140 147 140 151 140 109 73 69 73 74 

Pomocní 
pracovníci 0 2 5 0 1 2 0 4 13 25 35 33 35 29 30 28 21 19 18 8 

THP 4 7 15 30 34 34 31 32 36 41 49 51 53 51 51 43 34 30 29 28 

Celkom 16 49 94 145 163 162 156 155 175 187 224 231 228 231 221 180 128 118 120 110 
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Veková štruktúra zamestnancov v roku 2013 
 
 

Vek / Pracovníci  Robotníci  POP THP Spolu 

  počet počet počet počet podiel % 

do 20 rokov 1 0 0 1 0,91 

od 21 do 30 rokov 3 0 2 5 4,54 

od 31 do 40 rokov 7 0 6 13 11,82 

od 41 do 50 rokov 22 1 5 28 25,45 

od 51 do 60 rokov 39 5 14 58 52,73 

nad 60 rokov 2 2 1 5   4,55 

SPOLU 74 8 28 110       100,00 
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Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania v roku 2013  
 
 

Vzdelanie / Kategória   Robotníci POP THP Spolu 

  počet počet počet počet podiel % 

základné - u čňovské 55 6 2 63 57,27 

stredoškolské 19  2 15 36 32,73 

vysokoškolské   0  0 11 11  10,00 

SPOLU 74 8 28      110     100,00 
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v celých € 2013 2012 2011 

SPOLU MAJETOK 6 061 761 4 281 072 4 656 619 

    

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU      1 939 544 2 030 866 2 174 753 

 
Dlhodobý nehmotný majetok 
Dlhodobý hmotný majetok 

 
0 

1 939 544 

 
 0 

2 030 866 

 
 3 377 

2 171 376 

    

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 4 111 326 2 246 903 2 477 135 

 
Zásoby 
Dlhodobé poh ľadávky 
Krátkodobé poh ľadávky 
Finan čné účty 

 
240 504 
416 452 

3 323 766 
130 604 

 
333 622 
229 450 

1 529 597  
154 234 

 
115 858 
281 365 

1 763 708  
316 204 

    

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV 10 891  3 303  4 731 

 
 
 

 
 
 

  
        MM aajj eettookk    
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v celých € 2013 2012 2011 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 6 061 761 4 281 072 4 656 619 

    

VLASTNÉ IMANIE SPOLU 1 061 167 1 011 823 1 074 899 

 
Základné imanie 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 
Fondy tvorené zo zisku 
Hospodársky výsledok minulých rokov 
Hospodársky výsledok za bežné obdobie 

25 893 
0 

100 244  
885 688 
49 342 

25 891 
0 

  100 244 
  948 763 
- 63 075 

25 891 
0 

84 036 
  640 796 

324 176 

    

ZÁVÄZKY SPOLU 5 000 591 3 269 246 3 581 674 

 
Rezervy 
Dlhodobé záväzky 
Krátkodobé záväzky 
Krátkodobé finan čné výpomoci 
Bankové úvery  

 
148 440 
68 724 

2 829 779 
225 000 

1 728 648 

 
155 409 
 55 806 

1 333 280 
6 776 

1 717 975 

 
212 073 
 62 785 

1 318 762 
0 

1 988 054 

    

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE PASÍV 3     3    46 

  
    VVllaassttnnéé  iimmaanniiee    
 



18     

 
 
 
 

 
 
 

 v celých €  
 

2013 2012 2011 

I. Tržby z predaja tovaru 218 054 245 486 242 731 

A. Náklady na obstaranie tovaru 181 689 202 851 202 502 

II. Výroba 7 330 797 6 520 462 7 189 342 

B. Výrobná spotreba 5 429 625 4 882 145 5 309 784 

 Pridaná hodnota 1 937 537 1 680 952 1 919 787 

C. Osobné náklady 1 510 357 1 593 024 1 527 131 

D. Dane a poplatky 39 422 38 287 37 551 

E. Odpisy a opravné položky k DNM a DHM 170 055 200 301 221 076 

III. Tržby z predaja DM a materiálu 59 663 132 598 384 118 

F. Zostatková cena predaného DM a mater. 23 581  33 107 120 211 

G. Tvorba a zú čt. opravných položiek k poh ľ. 95 104 -  59 057 - 183 897 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 382 197 430 101 213 

H. Ostatné náklady na hospodársku činnos ť 52 160 214 422 294 367 

 VH Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 106 903 - 9 104 388 679 

X. Výnosové úroky 0 3 4 

 N. Nákladové úroky 44 936 44 909 53 105 

XI. Kurzové zisky 116 0 85 

O. Kurzové straty 289 611 148 

XII. Ostatné výnosy z finan čnej činnosti 0 0 0 

P. Ostatné náklady na finan čnú činnos ť 8 959  9 760 11 647 

 VH Z FINANČNEJ ČINNOSTI - 54 068 - 55 277 - 64 811 

 VH Z BEŽNEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM 52 835 - 64 381 323 868 

S.  
Daň z príjmov z bežnej činnosti 

- splatná 
- odložená 

3 493 
105 

3 388 

 
- 1 306 

0 
-1 306 

 

 
- 308 

1 
-309 

 

 VH Z BEŽNEJ ČINNOSTI PO ZDANENÍ 49 342 - 63 075 324 176 

 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA   
ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 49 342 - 63 075 324 176 

  
    VVýýkkaazz  zziisskkoovv  aa  sstt rr áátt  
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Štruktúra výsledku hospodárenia podľa hospodárskych stredísk v roku 2013 
 

Názov Výnosy  
v celých € 

Náklady 
v celých € 

Výsledok 
hospodárenia 

v celých € 

Zámočnícka výroba 7 303 909  7 064 977 265 932 

Predaj tovaru 218 054 229  593 - 11 539 

Predaj plynov 8 986 11 254 -   2 268 

Doprava 261 767 280 594 -  5 544 

Spolu externé a interné 7 819 716 7 586 418 233 298 

Zúčtovanie rezerv  
a opravných položiek 0 180 463 - 180 463 

Spolu pred zdanením 7 819 716 7 766 881 52 835 

Daň z príjmov 0 3 493 - 3 493 

Spolu po zdanení 7 819 716 7 216 510 49 342 

 
 
 

 
 
 

  
      ŠŠttrr uukkttúúrr aa  vvýýsslleeddkkuu  hhoossppooddáárr eenniiaa  
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Rok Tržby z predaja 
tovaru Výroba Tržby z predaja  

DM a materiálu 
Ostatné výnosy  
z HČ, FČ a MČ Celkom 

1994     102 550     2 602         37     105 189 

1995 311 216 1 527 071    39 015  1 877 302 

1996 519 452 2 393 049  122 817  3 035 318 

1997  4 693 434 501 676    10 655  5 205 765 

1998  6 054 049 134 116      7 689  6 195 854 

1999  4 760 248   70 100       3 261  4 833 609 

2000  5 418 100 104 188    47 030  5 569 318 

2001  6 362 216  272 411    26 339  6 660 966 

2002  5 728 446    64 551    34 569  5 827 566 

2003   8 356 657   83 614    42 589  8 482 860 

2004 67 262   9 832 954 159 560   330 791 10 390 567 

2005 387 417 11 786 475   82 019  128 136 12 384 047 

2006 426 014 11 992 745 118 415  468 646 13 005 820 

2007 522 793 11 553 195 154 940    71 116 12 302 044 

2008 586 096 11 840 039 221 729  214 715 12 862 579 

2009 283 335   7 090 770    39 736   68 604  7 482 445 

2010 265 111   4 721 408   60 862 174 144  5 221 525 

2011 242 731   7 189 342 384 118 101 302  7 917 493 

2012 245 486  6 520 462 132 598 197 430 7 095 979 

2013 218 054  7 330 797 59 663        498 7 609 012 

 
 
 

♦ spoločnosť za bežné účtovné obdobie roku 2013 v porovnaní s bezprostredne 
predchádzajúcim účtovným obdobím vykázala nárast celkových zúčtovaných 
výnosov o 7 %, v absolútnom vyjadrení o 513 033 € 
 

♦ u výroby (96 % podiel z celkových výnosov) došlo k nárastu o 12 %, u tržieb        
z predaja tovaru (3 % podiel z celkových výnosov) došlo k poklesu o 11 % 

 
♦ pridaná  hodnota   za rok 2013 v porovnaní  s predchádzajúcim  rokom    vzrástla 

o 15 %, v absolútnom vyjadrení o 256 585 € 
 

♦ podiel pridanej hodnoty z celkového objemu výroby vzrástol o 1 percentuálny 
bod v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím 
 
 

 
 

  
VVýývvoojj   vvýýnnoossoovv  oodd  vvzznniikkuu  ssppoollooččnnoosstt ii   
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Rok 
VH z 

hospodárskej 
činnosti 

VH z finan čnej 
činnosti 

VH z 
mimoriadnej 
činnosti 

VH pred 
zdanením Daň z príjmov VH za účtovné 

obdobie 

1994   54 205     -138 0 54 067 21 629 32 438 

1995   61 252  -2 472            387 59 167 23 515 35 652 

1996   89 026 -31 103        -1 328 56 595 22 937 33 658 

1997 165 647 -62 609      -25 151 77 887 42 754 35 133 

1998 139 196 -49 045        -6 371 83 780 43 484 40 296 

1999 142 338 -62 028            983 81 293 36 078 45 215 

2000 101 316 -67 280         1 169 35 205 -8 209 43 414 

2001   81 834 -50 602         1 626 32 858 15 034 17 824 

2002 106 574 -51 052            348 55 870   8 541 47 329 

2003 134 700 -52 412            114 82 402 16 308 66 094 

2004 143 803 -83 574       23 308 83 537 17 892 65 645 

2005 243 340 -82 924 0     160 416 32 215     128 201 

2006 381 535     -156 039 0     225 496 44 906     180 590 

2007 423 121     -189 757 0     233 364 46 973     186 391 

2008 493 651     -217 592 0     276 059 56 090     219 969 

2009 496 764       -83 793 0     412 971     176 527     236 444 

2010 208 863       -58 590 0     150 273  4 953     145 320 

2011 388 679       -64 811 0     323 868     - 308     324 176 

2012 - 9 104       -55 277 0     - 64 381 - 1 306     - 63 075 

2013 106 903       -54 068 0    52 835 3 493     49 342 

 
 

 
 

♦ spoločnosť v bežnom účtovnom období roku 2013 vykázala zisk po zdanení vo 
výške 49 342 €, v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období vykázala 
účtovnú stratu v sume 63 075 € 

 
♦ zisk z hospodárskej činnosti za rok 2013 bol vykázaný v sume 52 835 €, v 

bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť vykázala stratu v 
sume 64 381 € 

 
♦ strata z finančnej činnosti poklesla oproti minulému roku o 2 %, v absolútnom 

vyjadrení  o 1 209 € 
 

  
      VVýývvoojj   vvýýsslleeddkkuu  hhoossppooddáárr eenniiaa  oodd  vvzznniikkuu  ssppoollooččnnoosstt ii   
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♦♦♦♦ vyrovnanie účtovnej straty za rok 2012 bolo schválené na riadnom zasadnutí 

valného zhromaždenia spoločnosti dňa 25.06.2013; účtovná strata za rok 2012 
bola vyrovnaná z nerozdeleného zisku minulých období v plnom  rozsahu 

 
♦♦♦♦ návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2013 bude predložený na schválenie 

riadnemu valnému zhromaždeniu spoločníkov do 30.06.2014 
 

♦♦♦♦ v návrhu na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2013, ktorý bude predložený 
valnému zhromaždeniu spoločníkov na schválenie, sa  čistý zisk po zdanení 
navrhuje preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov, a to z toho 
dôvodu, že bude využívaný ako vlastný zdroj financovania 

 
 

    
    VVyyrr oovvnnaanniiee  sstt rr aattyy  zzaa  rr ookk  22001122aa  nnáávvrr hh  nnaa  rr oozzddeelleenniiee  zziisskkuu  zzaa  rr ookk  22001133  
 
 

NNáávvrr hh  nnaa  rr oozzddeelleenniiee  zziisskkuu  zzaa    rr ookk  22001133  
ččiissttýý  zziisskk  ppoo  zzddaanneenníí    

4499  334422  €€  

PPrr ííddeell   ddoo  zzáákkoonnnnééhhoo  
rr eezzeerr vvnnééhhoo  ffoonndduu  

  
00  €€  

RRoozzddeelleenniiee  zziisskkuu  
ssppoollooččnnííkkoomm  

  
00  €€  

PPrr eeúúččttoovvaanniiee  nnaa  úúččeett  
nneerr oozzddeelleennééhhoo  zziisskkuu    

mmiinnuullýýcchh  rr ookkoovv  
4499  334422  €€  

  
ZZáákkoonnnnýý    

  rr eezzeerr vvnnýý  ffoonndd    
00  €€  

 

  
NNeerr oozzddeelleennýý  zziisskk  
mmiinnuullýýcchh  rr ookkoovv  

  6633  007755  €€  

  
VVyyrr oovvnnaanniiee  sstt rr aattyy  zzaa  rr ookk  22001122  

--  6633  007755  €€  
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          Štruktúra odbytu v roku 2013 z hľadiska investora                            Štruktúra odbytu v roku 2013 z hľadiska umiestnenia výroby      
                                                                                                    

  
                               
 
 
 
 
 
 
 

            
                    
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

 € podiel v % 

Výroba spolu 7 330 797 100,00 

Verejný sektor 171 599     2,34 

Súkromný sektor 
- tuzemsko  
- zahraničie 

 
7 159 198 
 6 494 673 

664 526 
 

 
  97,66 
  88,59 
    9,07 

 

 € podiel v % 

Výroba spolu 7 330 797 100,00 

Domáci trh 6 610 178   90,17 

Svetový trh   720 619      9,83 

  
ŠŠttrr uukkttúúrr aa  ooddbbyyttuu  
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Ukazovate ľ m.j. 2013 2012 Index 

2013/2012 

KVANTITATÍVNE         

 

Aktíva k 31.12. 

Priemerný stav aktív 

Vlastné imanie 

Finan čný majetok 

Zásoby k 31.12. 

Priemerný stav zásob 

Krátkodobé poh ľadávky k 31.12. 

Priemerný stav krátkodobých poh ľadávok 

Záväzky spolu k 31.12. 

Krátkodobé záväzky k 31.12. 

Priemerný stav krátkodobých záväzkov 

Bankové úvery a výpomoci 

Výnosy spolu 

Tržby 

Pridaná hodnota 

Náklady spolu 

Výsledok hospodárenia (pred zdanením) 

Výsledok hospodárenia (po zdanení) 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 

6 061 761  

5 171 417 

1 061 167 

130 604 

240 504 

287 063 

3 323 766 

2 426 682 

5 000 591 

2 829 779 

2 081 530 

1 728 648 

7 609 012 

7 546 997 

1 937 537 

7 556 177 

52 835 

49 342 

4 281 072 

 4 468 846 

1 011 823 

154 234 

333 622 

224 740 

1 529 597 

1 646 653 

3 269 246 

1 333 280 

1 326 021 

1 717 975 

7 095 979 

6 891 149 

1 680 952 

7 160 360 

- 64 381 

- 63 075 

 

1,42 

1,16 

1,05 

0,85 

0,72 

1,28 

2,17 

1,47 

1,53 

2,12 

1,57 

1,01 

1,07 

1,10 

1,15 

1,06 

x 

x 

PODIELOVÉ 
  

    
  
 

 

Rentabilita výnosov - hrubá 

Rentabilita výnosov - čistá 

Likvidita 1. stupe ň - pohotová 

Likvidita 2. stupe ň - bežná 

Likvidita 3. stupe ň - celková 

Stupeň zadlženosti 

Úverová zadlženos ť 

Stupeň samofinancovania 

Podiel pridanej hodnoty z celkových výnosov 

Doba inkasa krátkodobých poh ľadávok 

Doba splácania krátkodobých záväzkov 

Doba obratu aktív 

Obrat aktív 

Doba obratu zásob 

 

% 

% 

ukaz. 

ukaz. 

ukaz. 

% 

% 

% 

% 

dni 

dni 

dni 

počet 

dni 

 

0,69 

0,65 

0,05 

1,22 

1,31 

82,49 

28,52 

17,51 

25,46 

160,75 

 136,86 

293,17 

1,25 

 11,63 

 

-0,91 

-0,89 

0,12 

1,26 

1,51 

76,37 

40,13 

23,63 

23,69 

81,02 

 70,62 

226,75 

1,61 

 17,67 

 

x 

x 

0,40 

0,97 

0,86 

1,08 

0,71 

0,74 

1,07 

1,98 

1,94 

1,29 

0,77 

0,66 

  
    EEkkoonnoommiicckkéé  aa  ff iinnaannččnnéé  uukkaazzoovvaatteellee  
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Štruktúra poh ľadávok 
 

 
 
 
Štruktúra záväzkov 
 

 

Druh poh ľadávky Spolu v tom 

  v € % do lehoty  
splatnosti % po lehote  

splatnosti % 

Dlhodobé poh ľadávky z obchodného styku 394 338 10,54 394 338 12,23     0  0,00 

Ostatné dlhodobé poh ľadávky 22 114   0,59 22 114   0,69              0 0,00 

Dlhodobé poh ľadávky spolu 416 452 11,13 416 452 12,92             0 0,00 

Krátkodobé poh ľadávky z obchodného styku  3 230 406 86,37 2 714 351  84,19 516 055 100,00 

Čistá hodnota zákazky 93 360 2,50 93 360 2,90             0 0,00 

Ostatné krátkodobé poh ľadávky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé poh ľadávky spolu 3 323 766 88,87 2 807 711 87,08 516 055 100,00 

Pohľadávky spolu 3 740 218 100,00 3 224 163 100,00  516 055 100,00 

Podiel v %        100,00      86,20       13,80  

Druh záväzkov Spolu v tom 

  v € % do lehoty  
splatnosti % po lehote  

splatnosti % 

Krátkodobé záväzky z obch. styku - 
dodávatelia 2 453 804 84,66 1 750 904 79,75 702 900 100,00 

Krátkodobé záväzky z obchodného styku - 
prijaté preddavky 0   0,00  0 0,00 0 0,00 

Ostatné krátkodobé záväzky 375 975  12,97 375 975 17,12 0 0,00 

Krátkodobé záväzky spolu  2 829 779 97,63 2 126 879 96,87 702 900 100,00 

Dlhodobé záväzky z  obchodného styku – 
dodávatelia 11 373 0,39 11 373 0,52 0 0,00 

Ostatné dlhodobé záväzky 57 351 1,98 57 351 2,61 0 0,00 

Dlhodobé záväzky spolu  68 724   2,37  68 724   3,13 0 0,00 

Záväzky spolu 2 898 503 100,00 2 195 603 100,00 702 900 100,00 

Podiel v %             100,00     75,75  24,25  

  
    PPoohhľľaaddáávvkkyy  aa  zzáávvääzzkkyy  
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Rok/Kategória 
investícií 

Dlhodobý 
nehmotný majetok Budovy a stavby Stroje a zariadenia Dopravné prostriedky a 

mechanizmy Pozemky Spolu 

1994                 28 746                            28 746 

1995                 44 646                            44 646 

1996                 29 211                   80 993                      98 951      209 155 

1997               5 025                  177 850                 122 300                147 504      452 679 

1998               3 454                    69 395                   73 633                  53 014      199 496 

1999                  831                    30 123                   22 112                  25 409      78 475 

2000                 288                    15 168                   59 616                    1 260      76 332 

2001                 646                    59 113                   16 376                  12 493      88 628 

2002                 288                    98 171                   52 575                  37 478      188 512 

2003                                  217 177                   42 587                  23 706      283 470 

2004              7 926                  128 500                   92 208                138 986      367 620 

2005            12 366                  189 585                   68 565                  67 569                       43 365     381 450 

2006               482 226                   31 805                  85 057                     184 160     783 248 

2007               525 351                   88 725                  38 130                     395 972     1 048 178 

2008            25 220                  126 421                 257 671                  32 866                         4 141     446 319 

2009                                   40 999                     6 120                              47 119 

2010   950   950 

2011             50 967 67101                    7 235 125 302 

2012  37 669 7 695 62 506  107 870 

2013  17 702 58 940 6 000  82 642 

  
            II nnvveessttíícciiee  
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Vývoj investícií od roku 1994 
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 Spoločnosť od svojho vzniku postupne budovala svoj vlastný výrobný areál, čo 

malo výrazný vplyv na výšku a štruktúru vlastných investícií v rokoch 1996 až 2008. 

Podstatne rýchlejšie rástla miera investícií do nehnuteľností – výrobné haly a pozemky, 

ako miera investícií do výrobných strojov, zariadení a mechanizmov. V dôsledku 

negatívnych dopadov svetovej hospodárskej recesie na odbytovú zabezpečenosť výroby, 

spoločnosť v rokoch 2009 až 2013 utlmila financovanie vlastných investícií. Taktiež bolo 

pozastavené vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu štvrtej výrobnej 

haly na povrchové úpravy oceľových konštrukcií. 

 V roku 2013 spoločnosť investovala do obstarania dlhodobého hmotného 

majetku finančné prostriedky v celkovej sume 82 642 €, z toho do zosilnenia žeriavových 

dráh vo výrobných halách sumu 44 878 €, do nákupu pracovných strojov sumu 14 062 €, 

do nákupu návesu sumu 6 000 € a do vybudovania časti oplotenia areálu sumu 17 702 €.  

 Okrem obstarania dlhodobého hmotného majetku spoločnosť vynaložila náklady 

na reorganizáciu výrobných hál v celkovej sume 72 633 €, a to s cieľom zvýšenia 

produktivity práce vo výrobnom procese. 

 V nasledujúcom roku spoločnosť plánuje investovať do nákupu výrobných 

strojov a dopravných prostriedkov finančné prostriedky v sume 50 000 €. 

 Začiatkom roka 2012 začala realizácia dopravnej stavby vo verejnom záujme 

Most I/61 Trenčín, ktorá významne zasiahne do logistiky výrobných a obslužných 

činností spoločnosti. Predmetná stavba rozdelí výrobný areál spoločnosti na tri časti, čo 

spôsobí značné komplikácie v činnosti spoločnosti počas samotnej realizácie stavby, ako 

aj po jej uvedení do užívania. Realizácia stavby spoločnosti spôsobí zvýšené náklady z 

dôvodu zmeny organizácie výrobných procesov, vybudovania nového oplotenia areálu, 

ako aj samotnej ochrany majetku počas výstavby, ktorá sa bude uskutočňovať priamo v 

areáli spoločnosti. Predpokladaný termín ukončenia stavby je koniec roku 2014. V tejto 

súvislosti spoločnosť plánuje v roku 2014 investovať do vonkajšieho areálu finančné 

prostriedky v sume 100 000 €.   

 

  
    VVýývvoojj   iinnvveesstt ííccii íí  
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♦ Spoločnosť nebola súčasťou konsolidovaného celku.  

♦ Neexistujú spoločnosti, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim 

spoločníkom. 

♦ Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 

♦ Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 

♦ Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa 

nenastali u spoločnosti udalosti osobitného významu. 

♦ Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, 

obchodných podielov, a taktiež neúčtovala o nadobúdaní akcií, dočasných listov 

a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky. 

♦ Spoločnosť nie je vystavená konkrétnym významným rizikám a neistotám, ktoré 

by boli známe v čase vyhotovenia výročnej správy. Nie je účastníkom súdnych 

konaní, či už aktívnych alebo pasívnych, osobitného významu. Tak ako aj iné 

podnikateľské subjekty je vystavená rizikám a neistotám vyplývajúcim 

z dopadov súčasnej celosvetovej hospodárskej recesie. Vystavená je bežnému 

podnikateľskému riziku, ktoré vyplýva z vykonávania hospodárskych činností 

podľa výpisu z obchodného registra, ako aj z plnenia zmlúv o dielo 

a poskytnutých záruk za zhotovené diela.  

♦ Vykonávanie hospodárskych činností spoločnosti nemá negatívny vplyv na 

životné prostredie podstatného významu. Spoločnosť dodržiava všetky právne 

predpisy v oblasti ochrany životného prostredia. 

 

 

 

 

 

  
    II nnéé  iinnffoorr mmáácciiee  oo  ssppoollooččnnoosstt ii   
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♦ vynaložiť maximálne úsilie pri získaní nových zákaziek s cieľom zabezpečiť 

odbyt produkcie aspoň na úrovni 8 000 tis. € 

 

♦ zabezpečiť tvorbu zisku aspoň vo výške 150 tis. € 

 

♦ realizovať investície do obstarania nových výrobných strojov a zariadení               

v plánovanej sume 150 tis. €  

 

♦ analyzovať možné zmeny výrobného programu v závislosti od dopytu            

  na domácom a zahraničnom trhu 

 

♦ pokračovať v prijímaní reštrik čných opatrení na úsporu celkových nákladov 

spoločnosti 

 

♦ trvalým cieľom je zlepšenie ekonomických a finančných ukazovateľov – 

úverového zaťaženia, likvidity, doby splácania záväzkov a inkasa pohľadávok 

 

♦ realizovať potrebné opatrenia na udržanie postavenia spoločnosti na domácom a 

zahraničnom trhu vo výrobe oceľových konštrukcií 

 

♦ vykonať potrebnú reorganizáciu výrobných a obslužných činností vo výrobnom 

areáli spoločnosti v súvislosti s realizáciou dopravnej stavby vo verejnom záujme 

– Most I/61 Trenčín, ktorá rozdelí areál spoločnosti na tri časti 

 

 

 

 
 

  
    CCiieellee  aa  zzáámmeerr yy  vv  bbuuddúúccoomm  oobbddoobbíí  
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Poznámky Úč POD 3 - 04 
 

DIČ 2 0 2 0 3 8 5 8 1 8 
 

Strana 2 
 

 

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti 
 
Obchodné meno:  STAVOKOV, spol. s r.o. 
Sídlo spoločnosti:  Brnianska 12/2934, 911 01 Trenčín 
Dátum založenia:  07.09.1994 
Dátum vzniku:  07.10.1994  
Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 318/R 
 

b) Opis hospodárskej činnosti 
 

- výroba kovových konštrukcií a ich častí 
- montáž kovových konštrukcií  
- výroba kovových výrobkov 
- zámočníctvo 
- vykonávanie priemyselných stavieb 
- vykonávanie inžinierskych stavieb a mostov 
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb 
- plynoinštalácie, montáž plynových zariadení, médium zemný plyn 
- elektroinštalácie 
- vodoinštalácie 
- cestná nákladná doprava 
- poskytovanie služieb autožeriavom 
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja 
- ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností 
- ostatné vzdelávanie – školenia 

 
c) Počet zamestnancov 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 108 119 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 

113 111 

počet vedúcich zamestnancov 15 12 

 
d) Informácia 

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, a to za účtovné obdobie od 
01.01.2013 do 31.12.2013. 
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f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa                  
25. júna 2013. 
 

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 
 

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období nebola súčasťou konsolidovaného celku. 
 

 
E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 

 
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

 
Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej  
činnosti. 

 
b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód 

 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané. 

 
c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov 

 
- Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ako aj ku 

dňu zostavenia účtovnej závierky k 31.12.2013 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. Majetok a záväzky – finančný 
majetok, pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene (CZK) účtovná jednotka prepočítavala na 
eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou  centrálnou bankou (ďalej 
len ECB) ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 31.12.2013. 

 
- Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia, ako aj ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 

31.12.2013 uplatňovala nasledovný spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 
 
- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňovala obstarávacou cenou, ktorá obsahuje 

cenu obstarávania a náklady súvisiace s obstarávaním – inštalácia softvéru. 
Účtovná jednotka neobstarávala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou alebo iným 
spôsobom. 

  
- Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňovala obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu 

obstarania a náklady súvisiace s obstaraním – projektové práce, technické skúšky, dopravné, 
montáž, neuplatnená DPH, prípadne iné náklady. 

 
- Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňovala úplnými vlastnými nákladmi, 

pričom do vlastných nákladov zahrňovala: priame náklady (materiál, mzdy, náklady na sociálne 
zabezpečenie vzťahujúce sa k mzdám, vnútroorganizačné náklady na prepravu a mechanizmy) 
a nepriame náklady súvisiace s vytvorením (výrobná réžia a správna réžia). 

 
- Dlhodobý hmotný majetok – stavby obstarávala kombinovaným spôsobom – kúpou (práce a služby) 

a vlastnou činnosťou (práce, ktoré má v predmete činnosti). Účtovná jednotka neobstarávala 
dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom. 

 
- Dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka neobstarávala. 
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- Zásoby obstarané kúpou - materiál a tovar – účtovná jednotka používala účtovný spôsob A. Zásoby 
materiálu a tovaru na sklade účtovná jednotka oceňovala priemernou cenou obstarania. Priemernú 
cenu obstarania počítala váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena bola v analytickej 
evidencii rozčlenená na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, nevratné 
obaly, clo). 

 
- Pri vydávaní do spotreby nakupované zásoby – materiál oceňovala priemernou cenou obstarania. 

Náklady súvisiace s obstaraním (vedľajšie obstarávacie náklady) v priebehu roku 2013 
prepočítavala ako podiel skutočných vedľajších  obstarávacích nákladov k celkovému výdaju – 
spotrebe materiálu. Do výdaja materiálu zúčtovala príslušný podiel vedľajších obstarávacích 
nákladov vzťahujúcich sa k skutočnému výdaju materiálu. 

 
- Zásoby tovaru pri ich výdaji – predaji účtovná jednotka oceňovala priemernou predajnou cenou. 

Priemerná predajná cena zahŕňala priemernú cenu obstarania a obchodnú maržu. Náklady 
súvisiace s obstaraním tovaru (vedľajšie obstarávacie náklady) v priebehu roku 2013 prepočítavala 
ako podiel skutočných vedľajších obstarávacích nákladov k celkovému výdaju - predaju tovaru. Do 
výdaja tovaru zúčtovala príslušný podiel vedľajších obstarávacích nákladov vzťahujúcich sa 
k skutočnému výdaju tovaru. 

 
- Zákazkovú výrobu – čistú hodnotu zákazky účtovná jednotka oceňovala skutočnými úplnými 

vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú: priame materiálové náklady, priame mzdy s nákladmi na 
sociálne zabezpečenie, ostatné priame náklady na konkrétnu zákazku, výrobnú réžiu a správnu 
réžiu. 

 
- Pohľadávky účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku. Pohľadávky voči 

zahraničiu v mene euro oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku. Pohľadávky voči zahraničiu 
v cudzej mene (okrem meny euro) oceňovala menovitou hodnotou v cudzej mene a súčasne aj 
v mene euro podľa prepočtu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu účtovnej závierky k  31.12.2013 
pohľadávky v cudzej mene účtovná jednotka prepočítala referenčným výmenným kurzom určeným 
a vyhláseným ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 
- Peniaze účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky k 

 31.12.2013 účtovná jednotka prepočítala hotovosť v cudzej mene (CZK, PLN) referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 
- Finančné účty účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou. Ku dňu zostavenia účtovnej 

závierky účtovná jednotka neúčtovala na finančných účtoch v cudzej mene. 
 

- Krátkodobý finančný majetok účtovná jednotka neobstarávala. 
 

- Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou pri 
ich vzniku. Záväzky voči zahraničiu v mene euro oceňovala menovitou hodnotou pri ich vzniku. 
Záväzky voči zahraničiu v cudzej mene (okrem meny euro) oceňovala hodnotou v cudzej mene 
a súčasne aj v mene euro podľa prepočtu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu účtovnej závierky k  
31.12.2013 záväzky v cudzej mene účtovná jednotka prepočítala referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným ECB ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 
- Časové rozlíšenie na strane aktív a na strane pasív súvahy účtovná jednotka oceňovala menovitou 

hodnotou pri ich vzniku. 
 

- Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, ako aj majetok obstaraný v privatizácii 
účtovná jednotka neoceňovala, ani o týchto zložkách majetku a záväzkov neúčtovala. 
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- Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci účtovná jednotka 
oceňovala menovitou hodnotou. 

 
- Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene účtovná jednotka ku dňu zostavenia účtovnej 

závierky k  31.12.2013 neprepočítavala. V účtovnej závierke k 31.12.2013 sú vykázané 
v historickom ocenení, t. j. ocenené príslušným kurzom ku dňu prijatia alebo poskytnutia preddavku. 

 
- Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov 

odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období účtovná jednotka oceňovala 
menovitou hodnotou ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Účtovná jednotka nemá daňové záväzky 
a pohľadávky v zahraničí. 

 
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 

 
- Účtovná jednotka stanovila vo svojej internej vnútroorganizačnej smernici pravidlá pre účtovanie 

a odpisovanie dlhodobého majetku. 
 

- Účtovná jednotka evidovala ako dlhodobý nehmotný majetok a účtovala o ňom, ak išlo 
o nehmotný majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 2 400,00 € v jednotlivom prípade a doba 
použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovnalo sume 2 400,00 € 
alebo bolo nižšie, pričom doba použiteľnosti bola dlhšia ako 1 rok účtovala na ťarchu samostatného 
analytického účtu k účtu 518 – Ostatné služby. Účtovná jednotka majetok s týmto vymedzením 
považovala za drobný nehmotný majetok a súčasne ho eviduje v operatívnej evidencii.  

 
- Účtovná jednotka evidovala ako dlhodobý hmotný majetok a účtovala o ňom, ak išlo o hmotný 

majetok, ktorého ocenenie bolo vyššie ako 1 700,00 € v jednotlivom prípade a doba použiteľnosti 
dlhšia ako 1 rok. Hmotný majetok, ktorého ocenenie bolo nižšie alebo rovné sume 1 700,00 € 
a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok bol účtovaný na ťarchu samostatného analytického účtu k účtu  
112 – Materiál na sklade. Účtovná jednotka majetok s týmto vymedzením považovala za drobný 
hmotný majetok a súčasne ho eviduje v operatívnej  evidencii. 

 
- Účtovná jednotka pri stanovení účtovných odpisov vychádzala z ustanovení platného zákona 

o daniach z príjmov pre bežné obdobie. Vyššie uvedený postup účtovnej jednotky znamená, že pre 
výpočet výšky účtovných odpisov používala rovnaké doby odpisovania, sadzby odpisov, ako pre 
daňové odpisy. Následné rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi tak vyplývajú len 
z rozdielneho počtu odpisovaných mesiacov u konkrétneho dlhodobého majetku od momentu jeho 
zaradenia do používania. 

 
- U dlhodobého majetku obstaraného od 01.01.2003 účtovná jednotka používa spôsob 

rovnomerného odpisovania, a to po celú dobu jeho odpisovania. 
 

- U dlhodobého majetku obstaraného do 31.12.2002 účtovná jednotka pokračovala v používaní 
doterajšieho spôsobu odpisovania t. j. používala zrýchlenú metódu odpisovania, a to po celú dobu 
jeho odpisovania. 

 
e) Poskytnuté dotácie 

 
- Účtovnej jednotke nebola v bežnom účtovnom období poskytnutá dotácia na obstaranie majetku. 

 
f) Oprava významných chýb minulých účtovných období 

 
- Účtovná jednotka neúčtovala v bežnom účtovnom období opravu významných ani nevýznamných 

chýb minulých účtovných období. 
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F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY  
 

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku 
 

� Dlhodobý nehmotný majetok 
 
Tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie  
 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady       
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Goodwill 

Ostatný 
DNM 

Obstarávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na  DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 53 321 687     54 008 

Prírastky                 

Úbytky                  

Presuny                 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 53 321 687     54 008 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 53 321 687     54 008 

Prírastky          

Úbytky                  

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 53 321 687     54 008 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

                

Prírastky                 

Úbytky                  

Stav na konci 
účtovného obdobia 

                

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Stav na konci 
účtovného obdobia 
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Tabuľka č. 2 – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady       
na vývoj 

Softvér Oceniteľné 
práva Goodwill Ostatný 

DNM 
Obstarávaný 

DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na  DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   53 321 687         54 008 

Prírastky                

Úbytky                 

Presuny                

Stav na konci 
účtovného obdobia  53 321 687     54 008 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia   49 944 687         50 631 

Prírastky   3 377           3 377 

Úbytky                 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 53 321 687     54 008 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia                 

Prírastky                 

Úbytky                  

Stav na konci 
účtovného obdobia                 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 3 377      3 377 

Stav na konci 
účtovného obdobia 
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� Dlhodobý hmotný majetok 
 
Tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie  
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie   

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a 
súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pestova- 
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo a 
ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta- 
rávaný     
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM  
Spolu 

a b c d e f g h i   

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

597 333 1 859 539 1 297 022    104 390  3 858 284 

Prírastky  17 701 64 941    78 734  161 376 

Úbytky    21 222    82 643  103 865 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

597 333 1 877 240 1 340 741    100 481  3 915 795 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 720 125 1 107 293      1 827 418 

Prírastky  103 062 66 993      170 055 

Úbytky    21 222      21 222 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 823 187 1 153 064      1 976 251 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

                
  

Prírastky                   

Úbytky                    
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

                
  

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

597 333 1 139 414 189 729    104 390  2 030 866 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

597 333 1 054 053 187 677    100 481  1 939 544 
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Tabuľka č. 2 – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie   

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a 
súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pestova- 
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo a 
ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta- 
rávaný     
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM  
Spolu 

a b c d e f g h i   

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

615 029 1 821 869 1 310 958     138 150   3 886 006 

Prírastky  37 670 70 200       74 109   181 979 

Úbytky  17 696   84 136       107 869   209 701 

Presuny                  

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

597 333 1 859 539 1 297 022    104 390  3 858 284 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 613 035 1 101 595      1 714 630  

Prírastky  107 090 89 834      196 924  

Úbytky     84 136      84 136 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 720 125 1 107 293      1 827 418 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

                
  

Prírastky                   

Úbytky                    
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

                
  

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

615 029 1 208 834 209 363    138 150  2 171 376 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

597 333 1 139 414 189 729    104 390  2 030 866 
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b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
 

- Účtovná jednotka nemá poistený dlhodobý nehmotný majetok. 
- Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Druh poisteného                      
dlhodobého majetku  Poisťovňa Druh poistenia Poistná suma            

v € 

Nehnuteľnosti HDI Versicherung AG, Bratislava  požiar vrátane rozšíreného krytia 3 125 373 

Motorové vozidlá KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. havarijné poistenie motorových vozidiel 245 160 

 

c) Zriadené záložné právo na dlhodobý majetok a obmedzené právo s jeho nakladaním  
 

- Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok, a taktiež 
u dlhodobého nehmotného majetku nemá účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 

 
- Účtovná jednotka má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok, a to na nehnuteľnosti – 

pozemky a budovy, nachádzajúce sa v katastrálnom území Zlatovce, obec Trenčín. Záložné práva 
na nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností zapísané v prospech Československej obchodnej 
banky, a.s. Bratislava, a to na zabezpečenie poskytnutých bankových úverov. 

 
- Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom by mala obmedzené právo s ním 

nakladať. 
 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 2 058 764 

 
Poznámky k tabuľke:  
- hodnota dlhodobého hmotného majetku za bežné obdobie je uvedená v obstarávacej cene 
- zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku, na ktoré je zriadené záložné právo je v sume 

1 283 619 €. 
 
 

� Iné informácie k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 
 

- Účtovná jednotka nevyužíva dlhodobý majetok na základe zmluvy o výpožičke, pri ktorom 
vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom práve. 

- Účtovná jednotka nenadobudla dlhodobý nehnuteľný majetok alebo nebol prevedený dlhodobý 
nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra 
nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

- Účtovná jednotka nevlastní majetok, ktorým je goodwill. 
- Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k nadobudnutému majetku. 
- Účtovná jednotka nevykonávala v bežnom účtovnom období výskumnú a vývojovú činnosť. 

 
a) Dlhodobý finančný majetok 

 
Účtovná jednotka neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku. 
 

o) Opravné položky k zásobám 
Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k zásobám v bežnom účtovnom období, ako aj 
v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období. 
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p) Zriadené záložné právo na zásoby a obmedzené právo s nimi nakladať 

 
Účtovná jednotka neeviduje zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo. Taktiež neeviduje zásoby, pri 
ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať. 

 
q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj 

 
1) Všeobecné údaje: 

 
1a. Hodnota tej časti výnosov zo zákazkovej výroby, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo 
výnosoch predstavuje sumu 7 178 507 €, pričom celkové výnosy účtovnej jednotky za bežné účtovné 
obdobie boli vykázané v sume 7 609 012 €. 
 
1b. Účtovná jednotka pri účtovaní zmluvných výnosov použila metódu stupňa dokončenia zákazkovej 
výroby, podľa ktorej zmluvné výnosy priradila k už vynaloženým zmluvným nákladom, ktoré sa vynaložili 
na dosiahnutie stupňa dokončenia zákazkovej výroby. 
 
1c. Účtovná jednotka metódu stupňa dokončenia zákazkovej výroby určila ako pomer skutočne 
vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov 
na zákazkovú výrobu. 
 
1d. Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to z toho 
dôvodu, že neboli súčasne splnené podmienky podľa § 30d ods.1 Opatrenia MF č. MF/25822/2010-74, 
ktorým boli upravené postupy účtovania zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej 
na predaj. Zároveň boli posúdené indikátory priebežného transferu podľa § 30d ods.2 vyššie citovaného 
opatrenia MF, a to na základe uzatvorených zmlúv o dielo, v ktorých má účtovná jednotka postavenie 
zhotoviteľa. Účtovná jednotka dospela k záveru, že nespĺňa väčšinu podmienok priebežného transferu, 
a z toho dôvodu bude účtovať len o zákazkovej výrobe. Postupy účtovania u zákazkovej výroby, ako aj 
u zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj sú zhodné. 

 
2) Údaje o zákazkovej výrobe, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nebola ukončená 

 
       Tabuľka č. 1 
  

Názov položky Za bežné účtovné           
obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až     

do konca bežného                       
účtovného obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výroby 5 259 833 1 479 497 5 688 332 

Náklady na zákazkovú výrobu 4 920 434 1 497 781 5 348 419 

v tom: tvorba rezervy na očakávanú 
stratu zo zákazky 

22 239 20 869 22 239 

Hrubý zisk / hrubá strata 339 399 - 18 284 339 913 

       
       Poznámky k tabuľke č.1: 

- Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené údaje o  zákazkovej  výrobe, ktorá 
nebola ukončená k 31.12.2012, t.j. aj o tej zákazkovej výrobe, ktorá bola ukončená v priebehu 
účtovného obdobia 
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   Tabuľka č. 2  
 

Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné obdobie  
Sumár od začiatku zákazkovej 
výroby až do konca bežného 

účtovného obdobia 

a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú 
prácu na zákazkovej výrobe 

5 256 245 5 572 733 

Úprava nárokov podľa stupňa 
dokončenia alebo metódou nulového 
zisku 

3 588 115 599 

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby 234 271 234 271 

 
  

r) Opravné položky k pohľadávkam 
 

- Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom 
a reštrukturalizačnom konaní, a taktiež tvorila opravné položky k rizikovým pohľadávkam. Za 
rizikové považovala tie pohľadávky, u ktorých bol predpoklad, že ich dlžník úplne alebo čiastočne 
nezaplatí alebo ak od splatnosti uplynula doba dlhšia ako 360 dní. 
 

- Opravné položky k pohľadávkam boli zúčtované z dôvodu zániku opodstatnenosti ich tvorby alebo 
z dôvodu vyradenia pohľadávok z účtovníctva. 

 
 

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 
celkom 

164 418 167 348 72 245 7 041 252 480 

Dlhodobé pohľadávky z 
obchodného styku, v tom: 105 198 113 422 65 975  152 645 

pohľadávky v konk. a reštr. konaní   56 805   56 805 

rizikové pohľadávky - zákonné OP      

rizikové pohľadávky - ostatné OP 57 697 21 193 57 697  21 193 

pohľadávky - diskont  47 501 35 424 8 278  74 647 

Krátkodobé pohľadávky z 
obchodného styku, v tom: 

59 220  53 926 6 270 7 041 99 835 

pohľadávky v konk. a reštr. konaní  4 997 24 916   29 913 

rizikové pohľadávky - zákonné OP 10 625 7 248  7 041 10 832 

rizikové pohľadávky - ostatné OP 43 598 21 762 6 270  59 090 



Poznámky Úč POD 3 - 04 
 

DIČ 2 0 2 0 3 8 5 8 1 8 
 

Strana 13 
 

Pohľadávky voči dcérskej účt. jednotke 
a materskej účt. jednotke      

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku      

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu      

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 164 418 167 348 72 245 7 041 252 480 

 
 

s) Veková štruktúra pohľadávok  
 
 

Názov položky V lehote splatnosti  Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 446 924 100 059 546 983 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ    

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom,                            
členom a združeniu 

   

Iné pohľadávky    

Odložená daňová pohľadávka    22 114  22 114 

Dlhodobé pohľadávky spolu 469 038 100 059 569 097 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 2 714 351 615 890 3 330 241 

Čistá hodnota zákazky 93 360  93 360 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ    

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom,             
členom a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 2 807 711 615 890 3 423 601 
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t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom 
 
Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom. 
 

u) Zriadené záložné právo na pohľadávky 

Záložné práva na pohľadávky sú v Notárskom centrálnom registri záložných práv zapísané v prospech 
Československej obchodnej banky, a.s. Bratislava, a to na zabezpečenie poskytnutých bankových 
úverov. 

 

Opis predmetu záložného práva 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo               
inou formou zabezpečenia   

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo                     
záložné právo x 3 877 224 

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené                     
právo s nimi nakladať x  

 

v) Odložená daňová pohľadávka 

- Účtovná jednotka vykonala prepočet výšky odloženej daňovej pohľadávky a výšky odloženého 
daňového záväzku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a to na základe dočasných 
rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, ako aj na základe dočasných 
rozdielov medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, a to s nasledovným 
výsledkom: 
 
odložená daňová pohľadávka k 31.12.2013 v sume  54 753 € 
odložený daňový záväzok k 31.12.2013 v sume   22 114 € 
výsledná odložená daňová pohľadávka k 31.12.2013 v sume 32 639 € 

 
- Účtovná jednotka od účtovného obdobia roku 2009 prijala v súlade so zásadou opatrnosti 

rozhodnutie, že výslednú odloženú daňovú pohľadávku bude účtovať len do výšky prepočtu 
odloženého daňového záväzku. Dôvodom tohto rozhodnutia je tá skutočnosť, že zúčtovanie 
odloženej daňovej pohľadávky zvyšuje hospodársky výsledok po zdanení, pričom môže vzniknúť 
riziko, že dôjde k rozdeleniu zisku medzi spoločníkov, čím by v budúcnosti mohol vzniknúť problém 
pri zúčtovaní zníženia odloženej daňovej pohľadávky pri zániku dočasných rozdielov medzi 
účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a daňovou základňou. 
 

- Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období zúčtovala zníženie odloženej daňovej pohľadávky 
vykázanej k začiatku bežného účtovného obdobia v sume 25 501 € o sumu 3 388 €, a to do výšky 
prepočítaného odloženého daňového záväzku ku koncu bežného účtovného obdobia v sume        
22 114 €. 
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Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho: 

- 54 414 - 37 920 

odpočítateľné - 154 930 - 148 796 

zdaniteľné 100 516 110 876 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

- 93 948 - 88 155 

odpočítateľné - 93 948 - 88 155 

zdaniteľné    

Možnosť umorovať daňovú stratu                         
v budúcnosti    

Možnosť previesť nevyužité daňové                                              
odpočty 

   

Sadzba dane z príjmov (v %) 22       23 

Odložená daňová pohľadávka 54 753 54 498 

Uplatnená daňová pohľadávka 22 114 25 501 

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov - 3 388 1 306 

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Odložený daňový záväzok 22 114 25 501 

Zmena odloženého daňového záväzku     

Zaúčtovaná ako náklad     

Zaúčtovaná do vlastného imania     

 
 

w) Finančné účty  
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

Pokladnica, ceniny 21 183 19 985 

Bežné bankové účty 109 421 134 249 

Bankové účty termínované    

Peniaze na ceste     

Spolu 130 604 154 234 

 

� Krátkodobý finančný majetok 

 Účtovná jednotka neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku v bežnom účtovnom období. 
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z) Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé   

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 10 891 3 295 

predplatné odbornej literatúry 1 383 1 140 

poplatky za telefón a elektronické služby 397 373 

poistné – zodpovednosť a motorové vozidlá 9 073 1 782 

nájomné 38  

Príjmy budúcich období dlhodobé   

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  8 

Vrátenie zmluvného poistného  8 

Časové rozlíšenie na strane aktív spolu 10 891 3 303 

 

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

a) Základné imanie 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Základné imanie (411) 25 891 25 891 

Zmena základného imania (419) 2  

Základné imanie spolu 25 893 25 891 

Počet obchodných podielov 3 3 

Peňažný vklad spoločníka na základnom imaní (podiel v %)   

Ing. Ivan Čahoj (obchodný podiel vo výške 40 %) 10 357 10 356,50 

Ing. Zdenka Petríková (obchodný podiel vo výške 40 %)                   10 357 10 356,50 

Jozef Koprivňanský (obchodný podiel vo výške 20 %) 5 179 5 178,25 

Základné imanie splatené 25 893 25 891,25 

Základné imanie nesplatené   

Zisk pripadajúci na obchodný podiel vo výške 40 % 19 737  

Zisk pripadajúci na obchodný podiel vo výške 40 % 19 737  

Zisk pripadajúci na obchodný podiel vo výške 20 % 9 868  

Vlastné imanie spoločnosti 1 061 167 1 011 823 

Podiel základného imania na hodnote vlastného imania v % 2,44 2,56 
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� Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období 

 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Účtovná strata 63 075 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  
 

Zo štatutárnych a ostatných fondov   

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 63 075  

Úhrada straty spoločníkmi, členmi   

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov   

Iné  

Spolu  

 

b) Rezervy 

- Účtovná jednotka vytvárala v bežnom účtovnom období krátkodobé rezervy na základe zásady  
opatrnosti na budúce možné riziká a straty. Vytvorené krátkodobé rezervy účtovná jednotka 
predpokladá využiť v nasledujúcom účtovnom období roku 2014.  
 

- Zákonná rezerva na nevyčerpané dovolenky bola vytvorená na základe skutočných zostatkov 
nevyčerpaných dovoleniek v bežnom účtovnom období podľa jednotlivých zamestnancov 
vynásobených priemernou mzdou. V rezerve je zahrnuté aj zákonné poistenie platené 
zamestnávateľom. 
 

- Zákonná rezerva na nevyfakturované dodávky sa týka dokončených zákaziek v bežnom 
účtovnom období zúčtovaných do výnosov v bežnom účtovnom období. Bola stanovená 
kvalifikovaným odhadom v pomere k zrealizovanému objemu výroby v bežnom účtovnom období 
(0,04 %, čo predstavuje 0,5 % ročne : 12 = suma pripadajúca na mesiac 12/2013 t.j. ten mesiac, 
kedy boli zákazky ukončené), ako aj s prihliadnutím na výšku zúčtovaných nevyfakturovaných 
dodávok na ukončené zákazky v minulých účtovných obdobiach. 
 

- Zákonná rezerva na overenie účtovnej závierky bola vytvorená v sume rovnajúcej sa 
predpokladaným nákladom za overenie účtovnej závierky. 
 

- Ostatná rezerva na záručné opravy bola vytvorená na krytie nákladov na opravy zistených 
reklamácií dokončených zákaziek v záručnej dobe v budúcom účtovnom období. Pri výpočte výšky 
rezervy účtovná jednotka vychádzala zo sumy zadržaných platieb podľa zmlúv o dielo a doby 
dohodnutej záručnej doby, pričom rezervu tvorila v sume pripadajúcej na obdobie 1 roku. 
 

- Ostatná rezerva na súdne spory bola vytvorená v účtovnom období roku 2010 na budúce možné 
riziko súdneho sporu o úhradu nákladov za spôsobenú škodu v roku 2010, ktorú účtovná jednotka 
doteraz neuznala ako opodstatnenú. Do konca bežného účtovného obdobia nebolo začaté súdne 
konanie v predmetnej veci.  
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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: 155 409 134 140 99 871 41 238 148 440 

zákonné rezervy, v tom: 88 123  76 730 86 945 1 178 76 730 

nevyčerpané dovolenky vr. zák. poistenia 61 312 70 675 60 134 1 178 70 675 

nevyfakturované dodávky a služby 23 711 3 055 23 711  3 055 

overenie účtovnej závierky 3 100 3 000 3 100  3 000 

ostatné rezervy, v tom: 67 286 57 410 12 926 40 060 71 710 

rezerva na súdne spory 14 300    14 300 

rezerva na záručné opravy 52 986 57 410 12 926 40 060 57 410 

 

Tabuľka č. 2 
 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

            

Krátkodobé rezervy, z toho: 212 073 141 109 97 074 100 699 155 409 

zákonné rezervy, v tom: 77 288 88 123 74 029 3 259 88 123 

nevyčerpané dovolenky vr. zák. poistenia 69 694 61 312 66 435 3 259 61 312 

nevyfakturované dodávky a služby 2 995 23 711 2 995  23 711 

overenie a zverejnenie účtovnej závierky 4 599 3 100 4 599   3 100 

ostatné rezervy, v tom: 134 785 52 986 23 045 97 440 67 286 

rezerva na súdne spory 34 300     20 000 14 300 

rezerva na záručné opravy 100 485 52 986 23 045 77 440 52 986 
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c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 68 724 55 806 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov 

9 577  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov 

59 147 55 806 

Krátkodobé záväzky spolu 2 829 779 1 333 280 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  do 
jedného roka vrátane 

2 126 879 680 843 

Záväzky po lehote splatnosti 702 900 652 437 

 

e) Záväzky zabezpečené záložným právom 
 
Záväzky účtovnej jednotky nie sú zabezpečené záložným právom, a taktiež nie sú zabezpečené inou 
formou zabezpečenia. 
 

g) Záväzky zo sociálneho fondu   

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 54 010 50 274 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 5 626 5 957 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku   

Ostatná tvorba sociálneho fondu   

Tvorba sociálneho fondu spolu 5 626 5 957 

Čerpanie sociálneho fondu 2 285 2 221 

Konečný zostatok sociálneho fondu 57 351 54 010 

 

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 
 

� Bankové úvery  

- Bankové úvery účtovnej jednotke poskytla Československá obchodná banka, a.s. Bratislava. 
 

- Kontokorentný úver na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov bol poskytnutý 
účtovnej jednotke formou povoleného debetného zostatku na bežnom účte do výšky úverového 
limitu v sume 1 950 000,00 €. 
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- Bankové úvery sú zabezpečené záložným právom na základe zmlúv o zriadení záložného práva 
k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra v Trenčíne na 
listoch vlastníctva č. 1690 a 2942 v katastrálnom území Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín. 
Okrem toho sú zabezpečené záložným právom na základe zmluvy o zriadení záložného práva 
k pohľadávke klienta voči banke, ktorá je registrovaná v Notárskom centrálnom registri záložných 
práv, a taktiež vystavenou vlastnou blankozmenkou podľa  zmluvy o udelení vyplňovacieho práva 
zmenkového. 
 

Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok             
p.a.                  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny v 
príslušnej mene za 

bežné účtovné 
obdobie 

Suma istiny                     
v príslušnej mene            
za bezprostredne 
predchádzajúce            
účtovné obdobie  

a b c d e f 

Dlhodobé bankové úvery 

      

Krátkodobé bankové úvery 

Kontokorentný úver - úverový limit 
vo výške 1 950 000 € na bežnom 
účte 

EUR 1/* 2/* 1 728 648 1 717 975 

 
Poznámky: 
1/* - pohyblivá úroková sadzba, ktorá sa skladá z referenčnej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu 
EURIBOR 1-mesačný vo výške uvedenej v informačnej sieti REUTERS, a to v príslušný deň, kedy je úver 
čerpaný, a z marže v pevnej výške 3,00 % p.a.. 
2/* - v úverovej zmluve nie je stanovený konkrétny dátum splatnosti, v úverovej zmluve bola dohodnutá 90-dňová 
výpovedná lehota z úverovej zmluvy. 
 

� Krátkodobé finančné výpomoci 
 

- Krátkodobú finančnú výpomoc – účelový úver na financovanie kúpy osobného motorového vozidla 
účtovnej jednotke poskytla finančná spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o. 
Bratislava v celkovej sume 13 293 €, a to s dobou splácania od 20.07.2012 do 20.06.2013. 

- Krátkodobú finančnú výpomoc – účelovú finančnú pôžičku výhradne na financovanie realizácie 
zákazky „I/61 Most – Trenčín – dodávka a montáž oceľovej konštrukcie mosta cez Biskupický 
kanál“ účtovnej jednotke poskytla spoločnosť DSC, a.s. Bratislava na obdobie od 08.11.2013 do 
31.08.2014 v celkovej sume 600 000 €, a to s dobou splatnosti do 31.08.2014. 

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 
Úrok             
p.a.                  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny v 
príslušnej mene za 

bežné účtovné 
obdobie 

Suma istiny                     
v príslušnej mene            
za bezprostredne 
predchádzajúce            
účtovné obdobie  

a b c d e f 

Krátkodobá finančná výpomoc 

Krátkodobý účelový úver EUR 23,30 20.06.2013  6 776 

Krátkodobá účelová pôžička EUR 3,50 31.08.2014 225 000  
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j) Položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období krátkodobé, z 
toho: 

3 3 

Bankové poplatky   3    3 

 

 

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 

a) Tržby za vlastné výkony a tovar 
 

Tabuľka č. 1 

Oblasť odbytu 

Zákazková výroba - výroba              
a montáž oceľových konštrukcií      
a ich častí,  kovových výrobkov  

Zákazková výroba - stavebné 
práce v rámci realizácie stavieb 

Drobné oceľové výrobky 
nerealizované v rámci zákazkovej 

výroby 

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 

Slovensko 6 144 820 3 673 667 425 700 25 231 4 741 2 066 

Nemecko 173 693 289 837         

Rakúsko 78 223 534 686         

Česko 166 589 1 469 908         

Poľsko 58 075      

Maďarsko  231 392     

Bulharsko  20 331     

Spolu 6 621 400 6 219 821 425 700 23 231 4 741 2 066 
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Tabuľka č. 2 

Oblasť odbytu 

Tržby z predaja služieb - montáž 
oceľových konštrukcií, rezanie a 

pálenie oceľových materiálov, 
prepravné služby, nájomné 

Predaj tovaru vo vlastnej predajni 
hutnícky materiál 

Tržby z predaja dlhodobého                                           
majetku a materiálu  

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 

Slovensko 86 032 78 401 218 054 245 486 59 663 132 598 

Nemecko 121 150 178 920     

Rakúsko 5 302 2 662     

Poľsko 1 674 4 072     

Česko 3 280 1 892     

Spolu 217 438 265 947 218 054 245 486 59 663 132 598 

 
b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

Účtovná jednotka neúčtovala zmenu stavu vnútroorganizačných zásob v bežnom účtovnom období. 
 

c) Položky výnosov pri aktivácii nákladov 
d) Položky výnosov z hospodárskej činnosti a položky finančných výnosov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 61 517 7 397 

Aktivácia vnútropodnikových služieb - preprava 2 845 3 489 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku - investície vo vlastnej réžii 58 672 3 908  

Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 382 197 430 

Výnosy z postúpenia pohľadávky  165 120 

Finančný príspevok na úhradu prevádz. nákladov chránených dielní  31 365 

Nároky na náhradu nákladov voči poisťovni 285 147 

Inventarizačné prebytky 97 228 

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  218 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  352 

Finančné výnosy, z toho: 116 3 

Kurzové zisky, z toho: 116  

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 116  

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:  3 

Výnosové úroky  3 
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g) Čistý obrat 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 4 741 2 067 

Tržby z predaja služieb 86 032 78 401 

Tržby za tovar 218 054 245 486 

Výnosy zo zákazky 7 178 507 6 432 597 

Tržby z predaja materiálu 58 663 78 488 

Aktivácia vnútropodnikových služieb 2 845 3 489 

Výnosové úroky  3  

Čistý obrat celkom 7 548 842 6 840 531 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 1 000 54 110 

Aktivácia dlhodobého majetku 58 672 3 908 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 382 197 430 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 116  

Hrubý obrat celkom 7 609 012 7 095 979 

 
 
 

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 
 

a) Položky nákladov za poskytnuté služby 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady na poskytnuté služby, z toho: 2 067 598 2 367 093 

Opravy a udržiavanie 48 886 44 704 

Cestovné 59 788 74 901 

Náklady na reprezentáciu 1 005 668 

Subdodávky prác a služieb na zákazkovej výrobe 1 424 350 1 559 651 

Dodávky projektov na zákazkovú výrobu 101 181 88 424 

Výrobné kooperácie a ostatné služby na zákazkovú výrobu 166 504 247 936 

Mýto 10 260 10 720  

Prepravné 33 370 24 835 

Nájomné - nehnuteľnosti, montážne plošiny na stavbách 63 755 268 861 

Reklama 407 1 057 

Náklady na telefón 10 347 10 571 

Náklady na údržbu a aktualizáciu softvéru 710 11 112 

Poštovné a ostatné náklady na poskytnuté služby 147 035  2 659 

Tvorba krátkodobej zákonnej rezervy na nevyfakturované dodávky  20 994 
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b) Položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 52 160 214 422 

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 2 724 2 438 

Odpis pohľadávky - postúpenie pohľadávky  177 126 

Odpis pohľadávky - ukončenie konkurzného a reštrukturalizačného konania  55 446 

Odpis premlčaných pohľadávok 2 835  

Poistné majetku a zodpovednosti za spôsobenú škodu 36 900 25 858 

Tvorba krátkodobej ostatnej rezervy na záručné opravy 57 410 52 986 

Použitie a zrušenie krátkodobej ostatnej rezervy na záručné opravy - 52 986 - 100 485 

Tvorba krátkodobej ostatnej rezervy na nevyfakturované dodávky 3 055 2 717 

Tvorba rezervy na očakávanú stratu zo zákazky 22 239 20 869 

Použitie a zrušenie krátkodobej rezervy na očakávanú stratu zo zákazky -20 869 - 3 384 

Manká a škody 476 266 

Zrušenie krátkodobej ostatnej rezervy na súdne spory z minulých rokov  - 20 000 

Neuplatnený nárok na vrátenie DPH v členských štátoch EU 376 585 

 

 

c) Položky finančných nákladov a kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Finančné náklady, z toho: 54 184 55 280 

Kurzové straty, z toho: 289 611 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 231 20 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 53 895 54 669 

Nákladové úroky 44 936 44 909 

Bankové poplatky 8 959 9 760 
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e) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 3 000 3 000 

náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 3 000 3 000 

iné uisťovacie audítorské služby   

súvisiace audítorské služby   

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské služby    

 
 
 

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 
 
 

a) Informácie o odložených daniach z príjmov  
 
 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos 
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

- 1 005 1 306 

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

  

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa 
v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka 
neúčtovala 

  

Suma neuplatneného daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom 
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 

  

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

43 276 102 875 

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a 
výnosov 
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f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov 
 
 

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho: 

52 835 x x - 64 381 x x 

teoretická daň x 12 152 23 x - 12 232 19 

Daňovo neuznané náklady 171 039 39 339 23 172 436 32 763 19 

Rozdiel účtovných a daňových 
odpisov HM 

10 359 2 382 23 19 568 3 718 19 

Výnosy nepodliehajúce dani   23 - 3 - 1 19 

Ostatné položky znižujúce 
výsledok hospodárenia 

- 146 100 - 33 603 23 - 200 769 -38 146 19 

Umorenie daňovej straty  - 87 675 - 20 165 23   19 

Spolu 458 105 23 - 73 149 - 13 898   

Splatná daň z príjmov x 105 23 x    

Daň vybraná zrážkou x   x  19 

Odložená daň z príjmov x 3 388 22 x - 1 306 23 

Celková daň z príjmov x 3 493  x - 1 306   

 
 
 
 

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 
 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Prenajatý majetok 3 305 4 760 

Majetok v nájme (operatívny prenájom) 9 841      9 841 

Majetok prijatý do úschovy    

Pohľadávky z derivátov    

Záväzky z opcií derivátov    

Odpísané pohľadávky 9 876 9 748 

Pohľadávky z leasingu    

Záväzky z leasingu    

Drobný nehmotný a hmotný majetok - operatívna evidencia (v OC) 244 126 219 303 
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L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 
 

a) Podmienené záväzky 

Tabuľka č. 1 

 
Druh podmieneného záväzku 

Bežné účtovné obdobie                       

Hodnota celkom  Hodnota voči spriazneným 
osobám 

Zo súdnych rozhodnutí    

Z poskytnutých záruk – za zhotovené zákazky 546 983   

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov    

Zo zmluvy o podriadenom záväzku    

Z ručenia za poskytnuté bankové úvery 1 950 000   

Z ručenia za poskytnuté bankové záruky 350 000  

Iné podmienené záväzky    

 

Tabuľka č. 2 

Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                      

Hodnota celkom  Hodnota voči spriazneným 
osobám 

Zo súdnych rozhodnutí    

Z poskytnutých záruk – za zhotovené zákazky 309 147   

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov    

Zo zmluvy o podriadenom záväzku    

Z ručenia za poskytnuté bankové úvery 2 000 000   

Z ručenia za poskytnuté bankové záruky 350 000  

Iné podmienené záväzky    

 

- U podmieneného záväzku z poskytnutých záruk za zhotovené zákazky na základe uzatvorených 
zmlúv o dielo je v tabuľkovej časti uvedená hodnota podmieneného záväzku v sume zadržanej 
platby z hodnoty diela počas plynutia záručnej doby za zhotovené dielo. Zadržané platby môžu byť 
použité objednávateľom na odstránenie vád zhotoveného diela počas záručnej doby, ak ich 
neodstráni účtovná jednotka ako zhotoviteľ diela. Účtovná jednotka vytvorila v bežnom účtovnom 
období krátkodobú ostatnú rezervu na záručné opravy v sume 57 410 €. Do času zostavenia 
účtovnej závierky účtovná jednotka neeviduje žiadnu inú reklamáciu na zhotovené zákazky zo 
strany zmluvných partnerov, okrem reklamácie, na ktorú bola vytvorená krátkodobá ostatná rezerva 
na budúci možný súdny spor v sume 14 300 €. 

 
- Podmienený záväzok z ručenia za poskytnuté bankové úvery a bankové záruky je v tabuľkovej časti 

uvedený v hodnote, ktorá sa rovná výške poskytnutých bankových úverov a poskytnutých 
bankových záruk na základe úverových zmlúv uzatvorených s Československou obchodnou 
bankou, a.s. Bratislava. Poskytnuté bankové úvery a bankové záruky sú zabezpečené uzatvorenou 
zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností 
vedenom Správou katastra Trenčín, zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam 
registrovanou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, zmluvou o udelení vyplňovacieho 
práva zmenkového a vystavenou vlastnou blankozmenkou v prospech Československej obchodnej 
banky, a.s. Bratislava. 
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- Účtovná jednotka neuzatvorila zmluvy, z ktorých by jej vyplynula povinnosť ručiť za záväzky inej 
právnickej alebo fyzickej osoby. 

 
- Účtovná jednotka vytvorila krátkodobé rezervy na budúce možné záväzky, resp. náklady, ktoré by 

jej mohli vzniknúť v budúcom období, a o ktorých v čase zostavenia účtovnej závierky mala 
vedomosť. 

 
- Účtovná jednotka v čase zostavenia účtovnej závierky nemá vedomosť o inej možnej povinnosti, 

ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo 
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od nej. Taktiež 
nemá vedomosť o existujúcej povinnosti, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ktorá nebola 
vykázaná v súvahe. 

 
c) Podmienený majetok 

 
- Účtovná jednotka v čase zostavenia účtovnej závierky nemá vedomosť o podmienenom majetku, 

ktorý by vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo 
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od nej. 

 
- Účtovná jednotka má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie nehnuteľného majetku, v ktorej je 

poistené riziko požiaru vrátane rozšíreného krytia (víchrica, povodeň) na poistnú sumu      
3 125 373 €,  poistnú zmluvu na havarijné poistenie motorových vozidiel na poistnú sumu           245 
160 €, poistnú zmluvu na zmluvné poistenie na škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, 
ako aj poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za spôsobené škody na majetku tretích osôb 
s maximálnou poistnou sumou 663 878 €. Z týchto zmlúv jej v budúcich obdobiach môžu plynúť 
práva na poistné plnenia. 

 
- Účtovná jednotka má taktiež uzatvorené obchodné zmluvy, z ktorých jej v budúcich obdobiach 

môžu plynúť práva na záručné opravy majetku, resp. plnení dodávok na realizovaných zákazkách.  
 
     

 
M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH 

ORGÁNOV 
 
 

Druh príjmu, výhody 

Hodnota  príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov                                                        

b c 
štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

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

a Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Peňažné príjmy - mzdy 
59 989          

76 723           

Nepeňažné príjmy 
používanie služobného 
auta  

5 550          

6 353           

Peňažné  preddavky 
            

            

Nepeňažné preddavky 
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Poskytnuté úvery 
            

            

Poskytnuté záruky 
            

            

Iné 
            

            

 
 

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 
 

Účtovná jednotka nevstupovala v bežnom účtovnom období, ani v bezprostredne predchádzajúcom 
účtovnom období do ekonomických vzťahov so spriaznenými osobami. 

 
 

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
c) Zmena štruktúry spoločníkov 

 
� Štruktúra spoločníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky 

Spoločník 

Výška podielu                                           
na základnom imaní Podiel na hlasovacích 

právach v % 

Iný podiel na ostatných 
položkách VI ako na ZI                  

v % 
absolútne v % 

a b c d e 

Ing. Ivan Čahoj 10 357,00 40,00 40,00 x 

Ing. Zdenka Petríková 10 357,00 40,00 40,00 x 

Jozef Koprivňanský   5 179,00 20,00 20,00 x 

Spolu 25 893,00 100,00 100,00 x 

 
 

� Štruktúra spoločníkov po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ku dňu 14.01.2014) 

Spoločník 

Výška podielu                                           
na základnom imaní Podiel na hlasovacích 

právach v % 

Iný podiel na ostatných 
položkách VI ako na ZI                  

v % 
absolútne v % 

a b c d e 

Ing. Ivan Čahoj 5 075,00 19,60 19,60 x 

Ing. Zdenka Petríková 5 075,00 19,60 19,60 x 

Jozef Koprivňanský 2 539,00 9,80 9,80 x 

JUDr. Eva Kubaská 13 204,00 51,00 51,00  

Spolu 25 893,00 100,00 100,00 x 
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P. PREHĽAD ZMIEN 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 25 891     25 891 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely       

Zmena základného imania   2   2 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie        

Emisné ážio        

Ostatné kapitálové fondy        

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  100 244    100 244 

Nedeliteľný fond        

Štatutárne fondy a ostatné fondy       

Nerozdelený zisk minulých rokov 948 763   - 63 075 885 688 

Nerozdelená strata minulých rokov        

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia - 63 075 49 342  63 075 49 342 

Vyplatené dividendy        

Ostatné položky vlastného imania        

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa        

Vlastné imanie spolu 1 011 823 49 344  0 1 061 167 
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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 25 891      25 891 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely        

Zmena základného imania           

Pohľadávky za upísané vlastné imanie           

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové fondy           

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  81 512    18 732  100 244 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné fondy 2 524     - 2 524  0 

Nerozdelený zisk minulých rokov 640 796   307 967 948 763 

Nerozdelená strata minulých rokov           

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia 324 176  63 075 - 324 176 - 63 075 

Vyplatené dividendy           

Ostatné položky vlastného imania           

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa           

Vlastné imanie spolu 1 074 899 0 63 075 0 1 011 823 

 

� Návrh na rozdelenie účtovného zisku za bežné účtovné obdobie 

Štatutárny orgán účtovnej jednotky predloží valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie 
nasledovný návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku vykázaného za účtovné obdobie roku 2013: 

- účtovný zisk vykázaný za účtovné obdobie roku 2013 bude preúčtovaný na účet nerozdeleného 
zisku minulých rokov   
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R. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV 
 

� Štruktúra peňažných prostriedkov 
 

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce          

účtovné obdobie  

súvaha peňažné toky súvaha  peňažné toky 

Peňažné prostriedky v hotovosti 18 276 18 276 17 599 17 599 

Ceniny 2 907 2 907 2 386 2 386 

Peňažné prostriedky na bežných účtoch 109 421 109 421 134 249 134 249 

Peňažné prostriedky spolu 130 604 130 604 154 234 154 234 

 
 
 

� Použité zásady a metóda vykazovania peňažných tokov 
 
 

- V prehľade o peňažných tokoch sú uvedené príjmy a výdavky peňažných prostriedkov, a to 
peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín, peňažných prostriedkov na bežných účtoch v bankách. 
 

- Kontokorentný úver, ktorý bol účtovnej jednotke poskytnutý ako povolený úverový limit na bežnom 
účte je uvedený ako krátkodobý bankový úver. 

 
 

-  V peňažných tokoch nie sú uvedené prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov, pretože účtovná 
jednotka neúčtovala v bežnom účtovnom období a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom 
období o finančnom majetku. 

 
- Účtovná jednotka nevykazuje nesúlad medzi sumami prehľadu peňažných tokov a príslušnými 

položkami súvahy. 
 

- V bežnom účtovnom období nedošlo k zmenám použitých zásad na určenie obsahovej náplne 
a štruktúry peňažných prostriedkov oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. 

 
- Účtovná jednotka použila nepriamu metódu vykazovania prehľadu peňažných tokov z prevádzkovej 

činnosti. 
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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  
(+/-) 52 835 - 64 381 

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

287 528 44 859 

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

(+) 170 055 200 301 

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  (+/-) - 6 969 - 56 664 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-) 88 062 - 108 674 

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) - 7 588 1 385 

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

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 44 936 44 909 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-)  - 3 

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

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

32 20 

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý 
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) - 1 000 - 36 415 

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.) 

- 470 190 185 781 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) - 2 072 620 396 006 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 1 509 312 7 539 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) 93 118 - 217 764 

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.) 

- 129 827 166 259 
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Označenie 
položky Obsah položky Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
finančných činností (-) - 44 700 - 43 736 

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.) 

- 174 527 122 526 

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

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.) 

- 174 527 122 525 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   

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

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) - 78 734 - 74 109 

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 (+) 1 000 54 110 

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 (+) 
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Označenie 
položky Obsah položky Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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.) 

- 77 734 - 19 999 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 2  

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 (+) 2  

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)   

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   

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

  

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

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

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

C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých 
záväzkov  z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 228 897 - 263 303 

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  (+)  

10 673  

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 (-)  

 - 270 079 

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 225 000 13 293 
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Označenie 
položky Obsah položky Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) - 6 776 - 6 517  

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 (-) - 236 - 1 173 

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

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

  

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

  

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

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

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

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

228 663 - 264 476 

D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-), 
(súčet A + B + C) - 23 598 - 161 950 

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

154 234 316 204 

F.  

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

130 636 154 254 

G.  Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  - 32 - 20 

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

130 604 154 234 
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