
Dodatok spr6vy auditora
o overeni sirladu v,,irodnej spr6vy s irdtovnou z6vierkou

v zmysle zSkona(,. 54012007 Z.Z. $ 23 odsek 5

Statut6rnemu orgdnu spolodnosti ORGECO spol.
ICO 31 433

s r.o., BeSeriovskd cestaT, Nov6 ZLmky
090

I. Overila som fdtovnri ziivierku spolodnosti ORGECO spol. s r.o., k 31. Decembru2015,
uvedenf na str6nkach 27 - 61, ku ktorej som dia 22. jttna 2016 vydala spr6vu v nasledujricom
zneni:

Sprdva nezdvisl4ho audftora
Statutiirnemu org6nu spolodnosti ORGECO spol. s r.o., Be5etiovsk6 cesta 7, Novd ZSmky
rio r1 433 o9o

Uskutodnila som audit priloZenej ridtovnej zixierky spolodnosti ORGECO spol. s r.o., ktor6
obsahuje srivahu k 31. decembru 2015, vykaz ziskov a strdt za rok kondiaci k uveden6mu d6tumu,
a pozniimky, ktor6 obsahujri srihrn vyznamnych fdtovnych z6sad a ridtovnych met6d a d'alSie

vysvetl'ujrice informiicie.

Zodpovednosf Jtatutdrneho organu za ilitovnil zdvierku

Statutrirny org6n je zodpovedny za zostavenie ridtovnej uz6vierky ktorri poskyuje pravdivy a vern;f
obraz v srilade so z6konom o ridtovnictve E. 43112002 Z. z. v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len

,,zdkon o ridtovnictve") a za internl kontroly, ktor6 Statut6my org6n povaZuje za potrebn6 pre
zostavenie ridtovnej zixierky, ktor6 neobsahuje vyznamnd nespriivnosti, di uZ v ddsledku podvodu
alebo chyby.

Zodpovednosf audftora

Mojou zodpovednost'ou je vyjadrit' ndzor na trito ridtovnri z6vierku na zfuklade m6jho auditu. Audit
som uskutodnila v srilade s Medziniirodn;fmi auditorskymi Standardmi. Podlla tfchto Standardov
m6m dodrZiavat'eticke poLiadavky, napl6novat'avykonat'audit tak, aby som ziskala primeran6
ui stenie, Ze ridtovnil ziwierka neob s ahuj e vy znamne nespr6vno sti.

Sridast'ou auditu je uskutodnenie postupov na ziskanie auditorskych ddkazov o sum6ch a ridajoch
vykdzanych v ridtovnej z|vierke. Zvolend postr'rpy zilisia od risudku auditora, vr6tane posridenia
rizik vyznamnej nespr6vnosti v ridtovnej z6vierke, di uL v d6sledku podvodu alebo chyby. Pri
posudzovani tohto rizika auditor berie dqrivahy internd kontroly relevantn6 na zoStavenie irdtovnej
ztwierky ridtovnej jednotky, ktor6 poskytuje pravdiv;f a verny obraz, aby mohol navrhnrit'auditorskd
postupy vhodn6 za danych okolnosti, nie v5ak na ridely vyjadrenia ninoru k ridinnosti internych
kontrol irdtovnej jednotky, Audit talej zat'd.ira vyhodnotenie vhodnosti pouZiQich irdtovn;f ch z6sad a

ridtovnych met6d ako aj primeranosti ridtovnfch odhadov, ktor6 urobil Statutiirny org6n, ako aj

vyho dnoten ie pr ezentitc i e ridto vnej zdv ierky .

Som presvedden6, Ze auditorsk6 d6kazy, ktord som ziskala, poskytujir dostatodny a vhodny zhklad
pre m6j nf.zor



Ndzor

Podl'a miljho ndzoru, rtinvnd zdvierka poskytuje pravdiv!, o vern!, obraz ftnaninej situticie
spoloinosti ORGECO spol. s r.o. k 31. decembru 2015 a vfsledku jej hospoddrenia za rok
koniiaci k uvedendmu ddtumu v srthde so zdkonom o rtituvn{ctve.

V Novych Zirmkoch, 22.6.20 I 6

Ing. Katarina Szricsov6

dislo licencie SKAU 885
P.Vardayho 13

940 01 Nov6 Z6mky

II. Overila som srilad qfrodnej sprilvy s vySSie uvedenou fdtovnou z6vierkou. Za sprixnost' zostavenia
vyrodnej spr6vy je zodpovedny Statut6rny orgiin spolodnosti. Mojou rilohou je overit' srilad qirodnej
spr6vy s irdtovnou z6vierkou anazilklade toho vydat'dodatok sprfvy auditora o srilade vjrodnej spr6vy
s trdtovnou z6vierkou.

Overenie som uskutodnila v srilade s medzin6rodnymi auditorskymi Standardami. Tieto Standardy
poZadujri, aby auditor napl6noval a vykonal overenie tak, aby ziskal primeran6 uistenie, Ze inform6cie
uveden6 vo qfrodnej spr6ve, ktor6 sri predmetom zobrazenia v ridtovnej zixierke, sri vo v5etkych
vyznamnych srivislostiach v srilade s prislu5nou fdtovnou ziivierkou.
Inform6cie uvedend vo vyrodnej spriive na str6nkach I - 26 som posirdila s inform6ciami uvedenymi
vridtovnej zirvierke k31. Decembru 2015. In6 ridaje ainform6cie, ako trdtovnd inform6cie ziikan6
z irdtovnej zSvierky aridtovnych knih som neoverovala. Som presvedden6, Ze vykonan6 overovanie je
dostatodn6 a vhodn6 ako vychodisko pre m6j n6zor.

Podl'a in6jho nizoru riitovn6 informfcie uveden6 vo vyroinej sprive Spoloinosti sri v srilade
s riitovnou zSvierkou k 31. decembru 2015.

V Noqich Zfrntkoch, 28.1| .20I 6

Ing. Katarina Szticsov6

dislo licencie SI(AU 885
P.Vardayho 13

940 01 Nov6 ZLmky
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Vyiro6nd spr6va vyhotoven6 podla $ 20 z6kona 6,.431120022.2. o tidtovnfctve v znenl neskor5ich predpisov



ORGECO spol. s r.o.

Legislativny rdree pre vfro6n& sprivu
Spoloinost m6. povinnost auditu podfa S 19 zilkona e.4gt/zOAZ Z.z.
o tidtovnictve v meni neskorSich predpisov a preto md aj povinnost ryhotovit
\rjrocnt sprdvu podfa $ 2O zakona o udtovnictve.

T6to vjroErr spr4va podlieha tieZ overeniu audiioron do jedn6ho roka od
skondenia rldtovndho obdobia. Tato vfrodrun sprAva bude elektronicky ulo6en5
do registra uitovnfch zdvierok a jeho cestou aj do obchodneho registra tak, ako
to ustanovuje $ 23 ods. 2 a $ 23b ods. 4 zdkona o fr6tovnictve.

Obsah vfroEaej sprevy:

I. Identifikadn€udajespolodrrosti

II. Organizadnd.Strulct0raspoloinosti

m. Historia spolodnosti a trendy"buducnosti rozvoja

ry. VWoj ekonomiclichukazorratelov

V. Organizadn6 zloikav zahra:ridi

VI. Vliskum a qivoj

VII. Zivotne prostredie

Ylll. Tamestnanost aronrcj ludskj'ch rlrojav
IX. Udalosti, ktord nastali po skondeni udtovneho oMobia

X. N6wh na rozdelenie zisku

)(I. Udtovn6. zdvierka k 31.12.2015

Suvaha, Vjkaz ziskov a strit, Pozndmky k itdtovnej zivierke,

Konate

D6tum vyhotovenia Vjromej

fiat^^,o.-$i.
Ing.Eva Harisov6

2+_11.2016

ORGECOspol .sr.o.,
Tel:035 I 6426047,

Beieilovskd cesta 7, 940 64 Novd Zitmky
Tel / Fax :035 / 6426048
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I.      Identifikačné údaje spoločnosti     

 

         Obchodný názov     :       ORGECO  spol. s r.o. 

 

         Sídlo                       :       Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky 

 

          IČO                        :        31433090 

          DIČ                      :         2020413681 

          IČ DPH                  :         SK2020413681 

         Právna forma        :         spoločnosť s ručením obmezeným 

 

          Registrácia           :        Obchodný register,  Okresný súd Nitra  

                                                 Vložka č.2261/N  Oddiel: Sro 

 

         Základné imanie    :       420.000,- EUR 

 

         Predmet činnosti   :       výroba svetelných zdrojov 

                                                 veľkoobchod so svietidlami                                                  

 

         Konatelia               :       Ing. Ernest Haris, PhD. 

                                                 Nové Zámky, Slovenská ul.35 

                                                 Ing. Eva Harisová 

                                                   Nové Zámky, Slovenská ul.35 

 

          web:                               www.orgeco.sk 

          e-mail:                         orgeco@orgeco.sk 

           Telefón:                       035/6426046 
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II.     Organizačná štruktúra spoločnosti     

Spoločnosť zabezpečuje svoju činnosť so stavom pracovníkov  107. Organizačne 
je rozdelená na 4  samostatne  hospodáriace   strediská :  

 

 01  -  MARKETING A SPRÁVA   -   riadená  Ing. Ernestom Harisom, PhD. 

 útvary : 

    * technický  úsek                            -   František  Barta 

    * výrobný úsek                                -   Peter Chudý,   

    * výrobný úsek CNC technológií      -   Ing. Zoltán Dobi 

    * obchodný úsek                             -   Marek Ivanič 

    * ekonomický úsek                          -   Ing. Eva Harisová,  Helena Istenesová 

 

 02  -  MONTÁŽ  SVIETIDIEL                -   Martin Ferus 

 03  -  SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO     -    Róbert Bresťák 

 04  -  KOVOVÁ PRVOVÝROBA            -    Štefan Dreska,  Andrej Gál 

 

 

 

Vedúci stredísk  sú tvoriví  pracovníci,  s požadovaným vzdelaním a  praxou,      

s vysokou mierou  zodpovednosti a hlbokým vzťahom k  spoločnosti. 

Zainteresovanosť  vedúcich   hospodárskych   pracovníkov   je  cez   základné  

platy  a  cez  ročné  prémiové  ukazovatele,  ktoré  vytvárajú  pohyblivú  zložku 

0-100 %   základného  platu.  Tá  je v  priebehu  roka  vedúcim  pracovníkom 

vyplácaná  formou  preddavku,  v závislosti  na  výkonoch  spoločnosti,  viaza- 

ných k časovému fondu 
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III.    História spoločnosti a trendy budúcnosti rozvoja      

Spoločnosť  s  ručením  obmedzeným  ORGECO bola  založená spoločenskou 

zmluvou zo  dňa  25.11.1992 –  príloha  č.2. Spoločenská   zmluva   má   

Dodatok  č.1  zo  dňa 6.2.1996 – príloha č.3. Zakladateľmi spoločnosti sú : 

            Ing. Ernest Haris, PhD.,   Nové Zámky, Slovenská ul. 35 

            Ing. Eva Harisová,            Nové Zámky, Slovenská ul. 35 

 

ORGECO spol.s r.o. bola zapísaná do OR na Obvodnom  súde I. v  Bratislave 

dňa  7.4.1993. V roku 1996  sa  zmenilo  sídlo spoločnosti a v  súčasnosti  

spoločnosť podniká v oblastiach :  

- svietidlá pre osvetlenie  interierov v spolupráci so slovinskou 

spoločnosťou  INTRA d.o.o. Nová Gorila   a českou spoločnosťou OSMONT  

s.r.o. Jihlava  

- svetelné dekory v spolupráci s francúzskou spoločnosťou BLACHERE  

ILLUMINATION s.a.s. Apt  

- reklamné svietidlá, reklamná grafika 

- hliníkové regále pre úžitkové automobily a účelové nadstavby 

- hliníkové rudle 

- obchodno - sprostredkovateľská činnost 

-  medzinárodná a vnútroštátna nákladná cestná doprava 

-  laserové rezanie 

-  CNC ohraňovanie 

-  3D ohýbanie rúr 
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 Vývoj ročných výkonov bol dynamický a podnikateľská činnosť  efektívna : 

 rok  obrat v EUR  

 2006  3.655.526.-  

 2007  3.962.184.- 

 2008  4.515.909.- 

 2009  2.887.568.- 

 2010  2.517.089.- 

 2011  2.843.147,- 

 2012  3.104.886,- 

 2013 

                   2014             

                   2015  

 3.575.205,-  

3.543.538,- 

3.625.439,- 

 

 

Vývoj ročných výkonov
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Prenajaté priestory  o rozlohe  cca  500 m2  neumožňovali ďalší rast základne 

pracovných síl, čo  bolo  dôsledkom  medziročného  rastu  výkonov.  Preto 

spoločnosť  v roku  1995  zakúpila  nehnuteľnosť  na Bešeňovskej  ceste 7 

v Nových Zámkoch. 
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V  priebehu  rokov  1995 – 1997 

obnovila  a rozšírila  výrobné,  skladové  a administrativně  priestory  v rámci 

akcií  " Rekonštrukcia  areálu  ORGECO "  a " Montážna hala ORGECO - I. etapa "  

Spoločnosť cieľavedomo  pracovala  na projektoch,  ktoré  zaručili  jej rozvoj 

využitím nových priestorov s vytvorením a naplnením nových  pracovných  

miest. 

V snahe prispôsobovať sa novým podmienkam : 

-  rozširila podnikateľské aktivity 

-  školila  zamestnancov  pre  viazanú  činnosť  podnikania  -  výrobu  svietidiel 

   prijímala nových zamestnancov 

-  získala výhradné zastúpenie spoločnosti INTRA d.o.o. s know-how na  

   montáž   svietidiel   kompletnej  typovej  rady  pre  slovenský  trh a 

   východné štáty 

-  získala  exkluzívne  zastúpenie  francúzskej  firmy  BLACHERE s licenciou 

   výroby svetelných  dekorov vlastnej konštrukcie z jej komponentov 

-  prezentovala svoje výrobky na výstavách 

-  realizovala rozvojový program výroby " Svetelné dekory " 

-  ukončila skúšobnú výrobu reklamných žiarivkových svietidiel 

-  budovala  nové  priestory  pre  prvovýrobu  svetelných  dekorov,  reklamných 

   svietidiel a informačných tabúľ 

-  pripravila  novú kooperovanú výrobu svietidiel zameranú na  osvetlenie  

   interiéru bytov 

-  získala exkluzívne zastúpenie českej spoločnosti OSMONT pre  slovenský trh 

 

 

 V rokoch 1998 a 1999 rozširila výrobu : 

-  hliníkové regále 

-  svetelené dekory pre francúzsku spoločnosť BLACHERE, 62 typov  

-  hliníkové rudle  pre nemeckú spoločnosť  DEMA 

Dôsledkom zavedenia nových výrobkov a rozšírenia výroby v roku 1999  meníla 

vnútornú štruktúru pracovných miest v spoločnosti. Rozširila počet  kmeňových 
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zamestnancov z 27 na 54 bez podpory štátu. Od roku 1998 školila ročne 60 

učňov z odborného učilišťa SOU Strojárske Šurany v obore mechanik 

elektronik. Spolupracovala s PD Tvrdošovce, kde sezónne zamestnávala 20 

pracovníkov v oboroch zvárač, elektrikár a montážny pracovník. 

ORGECO  exportovala  svoje  produkty  do  štátov   –   Česká republika, Maďar- 

ská republika, Slovinsko, Nemecko, Rakúsko a  Francúzsko v objeme cca        

30mil. Sk (996tis€)/rok.  Pracovníci  spoločnosti  boli sociálne  zabezpečení, 

nakoľko priemerný plat bol 11.227,- Sk (372,67€). Dôsledkom  realizácie  

predovšetkým exportu, ORGECO v zložitých podmienkach v roku 1999, keď bol 

degres v investičnej výstavbe,  zabezpečovala  medziročný  nárast výkonov o 

42,9 % a vytvárala moderné technologické pracoviská na zváranie v ochrannej 

atmosfére argónu. 

 

Od roku 2000 – 2001  reštrukturalizovala  výrobu : 

- utlmila  výrobu  rudiel a dynamicky  rozvíjala  výrobu  svetelných  dekorov  

medziročným   nárastom 36 % v súlade s požiadavkami zahraničného 

partnera.  Zo 14 700 dekorov v roku 1999 sa výroba navýšila na  19 980 

dekrov v roku 2000,  a  o 15 279  dekorov v roku 2001. 

V roku 2002  : 

- realizovala investičnú výstavbu „ Prístavba k administratívnej budove “  

- realizovala rozvodovú sieť argónu v zváracej dielni  

-    navyšovala medziročnú výrobu dekorov o 31,2 % 

-   rozširila výrobu o 32 nových typov svetelných dekorov 

- zahájila spoluprácu s maďarskou firmou „ Szarvasi vas – Fémipari Rt –  

- Szarvas “ v oblasti bytových svietidiel 

 

V roku 2003  : 

- Realizovala  investičnú výstavbu „Sklad hliníkového materiálu „  

- do výroby pripravila 55 nových typov svetelných dekorov  

-    vytvárala 10 nových pracovných miest 

-   zvyšovala export výrobkov o 14,85 % 



  ORGECO  spol. s r.o.  

 
ORGECO spol . s r.o.,   Bešeňovská cesta 7,    940 64  Nové Zámky 
Tel : 035 / 6426 047,    Tel / Fax : 035 / 6426 048 

V roku 2004  : 

-  zahájila  investičné  akcie:  “ Sklad hliníkového materialu  a svietidiel „    

      o  úžitkovej  ploche  413,60 m2  s  celkovými nákladmi  2,2 mil.Sk (73 tis€) a  

     “ Zámočnícka dielňa „ o úžitkovej ploche 390,87 m2 s predpokladanými     

      nákladmi 8,0 mil.Sk (265,5tis€)  

-    rozširila výrobu svetelných dekorov o 31,7 % 

-    navyšovala export o 10,6 % 

-    vytvárala  8  nových pracovných miest 

 

 
V roku 2005  : 

-   kupovala nehnuteľnosť  na rozlohe 17.999 m2  za 9.0 mil. SK (298,7tis €) 

-   zahájila  investičnú výstavbu: “ Rozšírenie areálu ORGECO „  

    o úžitkovej  ploche 1544,70 m2  s rozpočtovým nákladom 16 mil.Sk (531tis€)  

-   vytvárala  22 nových pracovných miest 

-   rozšírila výrobný program o 37 nových typov výrobkov 

 

V roku 2006  : 

-   vybudovala novú vodovodnú a kanalizačnú sieť napojenú na Športovú ulicu 

-   vybudovala  TS 400 KVA   

-   zahájila činnost novej prevádzky v Málinci s počtom zamestnancov  37 

-   navýšila export o 57.2 % 

-   vybudovala novú počítačovú sieť 

-   počet zamestnancov 110 

 

V roku 2007  : 

-   kolaudovala investičné  akcie :  - Zámočnícka dieľňa 

                                                     - Rozšírenie areálu ORGECO 

                                                     - Prestrešenie nádvoria 

                                                     - Sklad Al materiálu a svietidiel 

- rozširila výrobu svetelných dekorov o  3D dekory   

- zahájila služby v oblasti logistiky pre spoločnosť Blachere Illumination Central 

  Europe 
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V roku 2008  : 

-  skvalitňovala systém  plánovania  a riadenia  výroby rozšírením informačného    

   systému – počítačovej siete až na úroveň majstrov dielní 

-  racionalizovala  materiálový  tok  vo  výrobe  premiestnením  elektromontážnej 

   dielne 

- dočerpávala rezervný fond, obnovila fasádu administratívnej budovy a                                            

  vstupné  nádvorie do spoločnosti     

   

V roku 2009  : 

- rozširila  informačný  systém pre  súbory  MTZ, výkonové normy, plán     

  výroby, odbyt 

- nakúpila nové technológie  CNC 3D ohýbacie  centrum a odporové zváračky  

- zavádzala do výroby  25 nových  3D  svetelných dekorov  pre zahraničnú    

  dekoráciu 

 

V roku 2010  : 

- rozširila výrobné priestory o dielňu -  delenia  AL profilov     

- zavádzala a do výroby  48  nových typov dekorov 
- projektovala  a dodávala  svietidlá  pre 56 expozitúr  SLSP  na území SR   
 

V roku 2011  : 

- rozširila informačný systém o súbor sledovanie a evidovanie výkonov               

   jedincových pracovníkov v reálnom čase cez sieť terminálov umiestnených 

   v dielniach. 

- zahájila  skúšobnú prevádzku výroby ochranných krytov pre dánsku spoloč-        
  nosť  NISSENS 

- rozšířila  technologie  odporového  zvárania 

 
V roku 2012:    

 -  rozšírila svoje aktivity  do oblasti  kovovýroby 

 -  dala do prevádzky CNC Laser vysekávacie  centrum 

 -  vyrábala  ochranné  kryty ventilátorov  dúchadiel. 
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 -  rozšírila  odberateľov  na  produkty  kovovýroby  

 -  získala  licenciu  na medzinárodnú  nákladnú  prepravu.  

 

V roku 2013:    

 -  rozšírila a skvalitňovala  svoje  aktivity  v oblasti  kovovýroby na nových    

    technológiach CNC Laser vysekávacie centrum a na ohraňovacom lise  

     CNC TRUBEND 3066 

- rozšírila služby  v oblasti medzinárodnej nákladnej prepravy 

- zahájila výroby 3D dekorov v rekonštruovanej dielni kovovýroby 

 

V roku 2014:    

- implementácia  nových technologických celkov realizovaných  projektom  

„Nákup inovatívnej technológie spoločnosti ORGECO spol. s r.o.: 

• 3D CNC ohýbačka drôtov do ] 14 mm 

• CAD pracovisko 

• Laserové rezacie centrum 

• Ohraňovací lis  1700 kN 

• Ohraňovací lis  360 kN 

-  Rozšírenie spevnenej plochy nádvoria o  500 m2 

 

V roku 2015:    

- Zahájila investičnúj výstavbu  „Zámočnícka dielňa“ 

- Inovácia technológie zvárania 

- Zaviedla nové technológie na sériovú výrobu so spoločnosťami  

HAMM-Nemecko,  Švec spol. s r.o.,  MICROWELL - Nemecko    

 

Prognóza na rok 2016:    

-  rozvoj spolupráce so spoločnosťami HAMM, NISSENS, PARKER, CCS,AHTECH 

-  rozšírenie predajných aktivít v ČR a v Maďarsku 

-  racionalizácia skladového hospodárstva 

-  skvalitnenie manažovania výrobných procesov 
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Plán výroby na rok 2016                                                     v tis €     

Dekorácie                                                                                    2 130  

- Výroba pre BLACHERE                                                                 1 700  

- Vianočná výzdoba – Motívy  SR                                                        250  

- Predaj vianočných dekoračných prvkov                                            120   

- Predaj 3D ILUN                                                                                  60  

Svietidlá                                                                                        450  

Kovovýroba                                                                                 1 570 

Export dekorov                                                                                80  

Služby – preprava                                                                           220  

Plánovaná výroba spolu                                                               4 450  
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Ukazovate ľ -  Súvaha     2016   v tis. € 

 1. Neobežný majetok  1 790 

 2. Obežný majetok  1 202 

     -  z toho  zásoby  315 

                    pohľadávky  854 

                    finančné účty  33 

 3. Časové rozlíšenie   13 

Majetok celkom  3 005 

 4. Vlastné imanie  1 027 

     z toho  Základné imanie  420 

                 Kapitálove fondy  110 

                 Fondy zo zisku  42 

                 Výsledok hosp.min.rokov  360 

                 Hospod.výsledok za účt.obd.  95 

 5. Záväzky  1 743 

     z toho  rezervy  59 
                 záväzky  970 

                 bankové úvery    714 
 6. Časové rozlíšenie  235 

Pasíva celkom  3 005 
   
   
   
   
Ukazovat eľ -  Výkaz ziskov a strát    2016   v tis. € 
Tržby za predaj tovaru  525 

Náklady vynaložené na predaný tovar  438 

Tržby za predaj vlastných výr. a služieb  3 925 

Spotreba materiálu a energie  1 188 

Služby  851 

Osobné náklady  1 392 

Odpisy dlhodobého majetku  360 

Dane a poplatky  64 

Ostatné výnosy   48 

Ostatné náklady   110 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti     95 
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IV.    Vývoj ekonomických ukazovateľov   

   

   
Účtovníctvo spoločnosti ORGECO spol. s r.o. je vedené podľa platnej účtovnej osnovy 
a postupov účtovania a zároveň podľa zákona o účtovníctve č.421/2002 Z.z.  
 Účtovným obdobím je kalendárny rok. 
 
 
Stav vykázaného majetku je nasledovný: 
 

Ukazovateľ - rok 2012 2013 2014 2015 Rozdiel 15-14 

1.Neobežný majetok 1673810 1668786 2099129 2028030 -71099 

2.Obežný majetok 764015 790289 1095913 1059858 -36055 

   z toho - zásoby 395774 308566 365493 510069 +144576 

    - pohľadávky 256548 428737 696163 523864 -172299 

    - finančné účty 111693 52986 34257 25925 -8332 

3.Časové rozlíšenie 9962 5831 12049 11156 -893 

Majetok celkom 2447787 2464906 3207091 3099044 -108047 

      

4.Vlastné imanie 856740 930385 928357 932564 +4207 

5.Záväzky 1588036 1529210 2026767 1955963 -70804 

   z toho:      

     - rezervy 39379 54889 55515 60838 +5323 

     - záväzky 877876 795284 656502 689198 +32696 

     - bankové úvery 670781 679037 1314750 1205927 -108823 

6.Časové rozlíšenie 3011 5311 251967  210517 -41450 

Pasíva celkom 2447787 2464906 3207091 

 

3099044 -108047 
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Prehľad Aktív (vlastná tabuľka)

2447787 2464906
3207091 3099044

1673810 1668786
2099129 2028030
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Spolu majetok [r.02+33+74]  Neobežný majetok [r03+11+21]

 Obežný majetok(r34+41+53+66+71)

 

1.  Neobežný majetok 

Hodnota neobežného majetku v roku 2015 sa znížila o 71,1 tis  €. Výrobné technologické 
zariadenia boli kúpené v hodnote 405,9 tis €, sú to  stoly na zváranie, zdvíhacie zariadenie 
YALE,  bodová zváračka, VZV Nissan, značiaci stroj na kov. predmety, kompressor 
Airmaster,  nástroje a CNC laserové rezacie centrum, ktoré bolo kúpené v rámci 
inovatívnej technologie s podporou Európskej Únie. 

 Úbytok majetku činia  odpisy dlhodobého  majetku  v hodnote 359,6 tis €. 
Vlastné zdroje pokrývajú neobežný majetok  do výšky 45,98 %.  Celková opotrebovanosť 
dlhodobého majetku daná pomerom zostatkovej a obstarávacej ceny  je 49,49 %,   
u hnuteľných vecí a súborov je to 42,87 %.   
  
2.  Obežný majetok 

Prehľad Aktív
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Krátkodobé pohľadávky(r54+58 až 65)
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Obežný majetok poklesol o 36,0 tis. €. Stav zásob sa zvýšil o 144,6 tis €, stav pohľadávok 
sa oproti minulému roku znížil o 172,3 tis €, pohľadávky z obchodného styku v netto 
vyjadrení narástli  o 107,0 tis. €, poklesli pohľadávky z dotácie NFP o 263,8 tis €.  Doba 
obratu zásob je 53 dní, priemerná doba inkasa pohľadávok je 55 dní. Pohľadávky po 
lehote splatnosti sú v sume 192.999,- € a preto k nim bola vytvorená opravná položka vo 
výške 30.613,- €, čo predstavuje 15,86 %  ich objemu.     

 

3. Časové rozlíšenie 

V nákladoch budúcich období sú účtované bežné medziročné časové rozlíšenia nákladov. 
 
 
 

4. Vlastné imanie 

Vlastné imanie zaznamenalo v účtovnom roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 
v hodnotovom vyjadrení nárast o sumu 4.207 €. Vlastné imanie sa zvýšilo o sumu 
vyprodukovaného zisku 44.207,- € a znížilo o výplatu podielu na zisku spoločníkom vo 
výške 40.000,- €.  Oproti minulému roku sa nezmenila výška základného imania ani 
výška rezervného fondu,  ktorý bol tvorený v súlade s Obchodným zákonníkom. 
 

 

Prehľad Pasív
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5.  Záväzky 

Celkové záväzky spoločnosti poklesli o 70,8 tis. €. Dlhodobé leasingové záväzky poklesli 
o sumu 109,7 tis. €,  pri krátkodobých záväzkov je nárast o 151,6 tis. €.   
Poklesli hlavne  bankové úvery, oproti minulému roku  o 108,8 tis. €. Cez tieto bankové 
úvery boli financované  nákupy nových výrobných a technologických zariadení. V rámci“ 
Nákupu inovatívnej technológie spoločnosti ORGECO spol. s r.o.“. Ukazovateľ  celkovej 
zadlženosti sa oproti  minulému roku nezmenila  je to  0,63. 
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6. Časové rozlíšenie 

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výdavky budúcich období, výnosy budúcich období, 
sú to dotácie z fondov Európskeho spoločenstva na podporu zavádzania inovatívnych 
technológií v priemysle. Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
NFP2511021691 prijatej dňa 19.3.2012,  kód výzvy  KaHR-111SP-1101 bola schválená  
pomoc a podpora z fondov Európskeho spoločenstva  vo výške najviac 263.863,20 EUR, 
pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 659.658,00 EUR. 

 
Vývoj záväzkov : 
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Vývoj pohľadávok a záväzkov
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Vývoj bankových úverov : 
 

Bankové úvery a krátkodobé záväzky
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 Vývoj zadlženosti : 

Celková  zadĺženosť
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Hospodársky výsledok: 

Ukazovate ľ v  €                                                2012       2013        2014        2015          rozdiel            

Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti    159735    176903      151594    131617     -19977              

Výsledok hospod. z finančnej činnosti          -55987     -61242      -76450     -79029        -2579 

Daň z príjmov                                                 -26236     -32016      -17172      -8381        -8791  

Hospodársky výsledok za účt.obdobie            77512       83645       57972      44207      -13765 

 
 
Rast výkonov a rozhodujúcich druhov nákladov v porovnaní s minulým rokom:                                                                                                                              

Ukazovate ľ                                                            2014                2015                rozdiel 

Obchodná marža z predaného tovaru                   29955           117444             +87489 

Výroba                                                               3288755         3180862            -107893      

Spotreba materiálu a energie                            1008764           959406              -49358 

Služby                                                                   630420           563439               -66981 

Osobné náklady                                                  1199500         1271882              +72382 

Odpisy dlhodobého majetku                                278044           359611              +81567   

Zníženie daňových nákladov                                 17172               8381                 -8791 

 
 
 

Vývoj  hospodárskeho výsledku 

Výkaz  ziskov a strát
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Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
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 Ako nám grafické znázornenie ukazuje je  mierny nárast  u  tržieb za tovar,  pri tržbách  
za vlastné výrobky a služby je zase mierny pokles. 
 
 

Vývoj tržieb a nákladov na tovar
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Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  (601, 602,606)
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Vývoj nákladov
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Vývoj nákladov
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Vývoj nákladov

536805 537797 630420 563439

0

500000

1000000

1500000

Rok12 Rok13 Rok14 Rok15

Služby (účtovná skupina 51)
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Vývoj nákladov
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V.  Organizačná zložka v zahraničí 

ORGECO spol. s r.o.   nemá   vytvorenú   organizačnú   zložku  v zahraničí. 

 
VI.  Výskum a vývoj 

ORGECO spol. s r.o.   neúčtovala o nákladoch  na činnosti  v oblasti  

 výskumu a vývoja. 

 

VII.  Životné prostredie 

Orgeco spol. s r.o.  v rámci  odpadového  hospodárstva  má  určený  spôsob 

nakladania  s odpadmi  v prevádzke  spoločnosti  z hľadiska  množstva  a 

druhov  odpadov.  Zber  a odvoz  odpadov  sa realizuje  zmluvne , 

prostredníctvom  spoločnosti   Brantner  Nové Zámky s.r.o..  V spoločnosti  

je zavedený separovaný zber  jednotlivých zložiek  z komunálneho  odpadu. 

 Spoločnosť  prispeje  k zabezčepečeniu spätného odberu, oddeleného zberu 

a nakladaniu  s elektroodpadom  pochádzajúcich  zo svetelných  zdrojov a 

svietidiel.  Spoločnosť  platí  mesačne  recyklačný  poplatok  pre  firmu   

ETALUX  záujmové  združenie  PO. 
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 VIII.  Zamestnanosť a rozvoj ľudských zdrojov 

 

                                                                               Skutočnosť                    Skutočnosť 

                                                                                rok  2014                       rok  2015    

 

Priemerný počet zamestnancov :                                110                                 107 

 -  z toho THP                                                               19                                   20 

 - výrobní  robotníci                                                     91                                    86 

           Montáž                                                              32                                    18  

           Zvárači                                                              15                                    12 

           Elektrikári                                                          7                                      4                            

           Stavba                                                                3                                      4 

           Prípravári                                                           8                                      7 

           NISSENS                                                           9                                    12 

           KOVOVÝROBA                                               8                                    15 

           Kontrolóri, sklad, šoféri, strážnici                      9                                    15 

 

 

Mzdové prostriedky (hrubá mzda) celkom          817.840,- €                     878.097,- € 

Priemerná mzda                                                          620,- €                            690,- €   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ORGECO  spol. s r.o.  

 
ORGECO spol . s r.o.,   Bešeňovská cesta 7,    940 64  Nové Zámky 
Tel : 035 / 6426 047,    Tel / Fax : 035 / 6426 048 

 
IX.  Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia  

Spoločnosť neidentifikovala  žiadne významné  následné udalosti  po 
skončení  účtovného obdobia do  vyhotovenia výročnej správy za rok 2015. 

 
X.  Návrh na rozdelenie zisku 

Spoločnosť vytvořila za rok 2015 účtovný zisk po zdanení vo výške 

44.207,66 €. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške, ktorý bol 

tvorený v súlade s Obchodným zákonníkom.  

 Valné zhromaždenie dňa 21.6.2016 schválilo účtovnú závierku za rok 2015 

a rozhodlo, že vyprodukovaný zisk zostáva na účte nerozdeleného zisku. 

 

 
 
 

XI.  Účtovná  závierka  k  31.12.2015 

        Súvaha,  Výkaz ziskov a strát,  Poznámky k účtovnej závierke,  
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Udaje sa vypinalU pali6kov!,m pismom (podla tohto vzoru), pisacim strojom alebo tladiariou, a to diernou alebo tmavomodrou farbou.

iisio i r os f ,t K ttvtN0p0Ri r 0 vxY Z 0 t z 34s 67 s9
Dahov6 identifikadn6 eislo

2020413681
reo

31433090
SK NACE

2 7 .4 0 .0

Udtovn6 zdvierka Uetovn6 jednotka

X riadna X mal6

mimoriadna vel'k6

priebe2n6
(vyznaii sa x)

Mesiac Rok

od 1'201 5

do12 2015
Za obdobie

Bezprostredne od 1 2014
predchSdzajrice
obdobie do12 2A14

Prilo2en6 s0dasti 0dtovnej zdvierky
X Sivaha (Ud POD 1-01) X Vfkaz ziskov a stret (Ud POD 2-01) X Pozn6mky (UC POD 3-01)

(v cel,lch eurich) (v cellch eurdch) (v cellch eurdch alebo eurocentoch)

Obchodn6 meno (n6zov) 0dtovnej jednotky

ORGECO spo I s r o

Sidlo ridtovnej jednotky

Ulica e;sto

BESENOVSKA CESTA 7

PSe obec

94064 NOVE ZAMKY
Oznadenie obchodn6ho registra a eislo zdpisu obchodnej spolo6nosti

Okresnli s0d Nitra
Oddieli Sro Vlolka dlslo 2261''l N

Telef6nne dislo Faxov6 dislo

0356426046 0356426048
E-mailov6 adresa

Zostaven6 dfia:

2 3 .0 3 . 2016
Schv6len6 dria:

21.06. 2016
Podpisov! zdznam Statutdrneho org6nu 06tovnej jednotky
alebo dlena Statut6rneho orgdnu 06tovnej jednotky alebo
podpisovf zAznam fyzickej osoby, ktor6 je tdtovnou jednotkou:

Ziznamy dafiov6ho 0radu

Miesto pre eviden6n6 6islo Odtladok prezentadnej pediatky daiov6ho 0radu

MF SR d. 18009/20'14 Tlaeivo vytlaeene z Portalu FS Stranal



Stuaha
Uepoor-or D]dz020413681 16o31433090 lil r]tilIilil IiltIffi I]

Ozna-
6etrle

a

srmruelrriv
b

e isto Bein6 06tovn6 obdoble Bezorostrerine nradchir{raiircc

c 1
Brutto - dasf 'l Netto 2 0dtovn6 obdobie

Korekcia - east 2 Netto 3

SPOLU MAJETOK
r.02+r.33+r.74

01 5199566 3099044
2100s22 320 7091

A. Neobeinli maietok
r. 03 + r. 11 + r.21

02 4097939 2028030
2069909 2 0 9I 129

A.l. Dlhodobf
nehmotnf majetok
s0det (r. A4 aZ r. 101

03

A.1.1. Aktivovan6 ndklady
na vfvoj
(012) - t072, A91N

04

2. Softv6r
(01 3) - /073, 091A/

05

3. Ocenitel'n6 pr6va
(0't4\ - t074,091N

06

4. Goodwill
(01 5) - /075, 091A/

07

5. Ostatnli dlhodobf
nehmotni majetok
(01 e, 01x) - /079,
07x, 091A/

08

b. Obstar6vanf
dlhodobf nehmotnli,
majetok
(041 ) - /093/

09

7
Poskytnut6
preddavky
na dlhodob!
nehmotn! majetok
(051 ) - ioesA/

10

A.!1. Dlhodobf hmotni
majetok
sfdet (r. 12 ai
r.20)

11 4097939 2428030
2069909 2099129

A.il.1. Pozemky
(031) - /0e2tu

12 141917 141917
141917

2. Stavby
(021)-/081,092A/

13 1621506 834840
786666 903384

3.
Samostatn6
hnutel'n6 veci a
s0bory hnutelhlch
veci
(a24 - t082,092N

14 2246303 963060
1283243 845331

MF SR 6. 'r8009/2014



lill]ilililflilililllililu 
-lDftz020413681 rco3143 3090

Z6kladne st6do a
tainb zvieral{
(026) - /086, 092A/

88213 88213.
68497

140000

papiere a podiely
v prepojenfch
06tovnyich
jednotkrich (061A,
062A, 063A) - /096A/

P62i6ky v 16mci
podielovej Iiasti
okrem prepojen!m
06tovn1im jednotk6m
(066A) - /096A/

Dlhov6 cenn6
papiere a ostatni
dlhodobf finanEn!
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR 6. 18009/2014



UZPOAvI4 4

Dte2020413691 do3143 3090 ililr]]tilliltr]tilIltilltSIvaha
Uepoor-or

0zna-
Cenle

a

STRANAAKT|V

b

Eisto
riadku

c

Bein6 06tovn6 obdobie Bezprostredne predch6dzaj0ce
fitovn6 obdobie

1
Brutto - dast 1 Nefto 2

Korekcia - 6ast 2 Netto 3

B.

t ozrcKy a osEtny
dlhodobyi finandnf
majetok so zoslatkovou
dobou splatnosti
najviac ieden rok
(0664, 067A,069A,
06xA) - /095tu

29

L udty v bankach
s dobou viazanosti
dlhSou ako jeden rok
(22XA.)

30

10 Obsta16van!
dlhodob! finandn!
majetok
(043) - /096A/

JI

11
Poskytnut6
preddavky
na dlhodob!
finandnli majetok
(053) - /095A/

32

B. Obeinf majetok
r.34 + r,41 + r.53 +
r.66+r.71

33 1090471 1059858
30613 1095913

B.t. Z6soby
s0det (r. 35 ai
r.40)

34 510069 510069
365493

8.t.1. Materidl
(112,1't9,11X)
- t191, 19Xt

35 305702 305702
148851

2.
Nedokoneend
vyroba a polotovary
vlastnej vlroby
(121, 122, 12X) -
t192, 193,19Xt

36

3. Virobky
(123) - t194t

37 81409 81409
59527

4. Zvierati
(1241 - !195t

38 100 100
100

5. Tovar
(1 32, 1 33, 1 3X, 1 39)
-/196,19)U

39 122 8 5 8 122858
157015

6. Poskytnut6
preddavky
na zdsoby
(314A) - /391A/

40

8.il. Dlhodob6
pohlhd6vky
sfdet(r.42+r.4G
aZ r.521

41

B.lt.1. Pohl'ad5vky
z obchodn6ho
styku
s0det (r.43 ai r.45)

42

MF SR e. 18009/2014 Slrana 4



Dft2A20413681 rco314g 3090

rontaaavKy z oocnodne-
ho styku v remci podielo-
vei 6dasti okrem Dohla-
davok voei prepojenlm
Uetovnym jednotkem
(311A, 312A, 3134, 314A.
315A.31XA)-/391A/

Ostatn6 pohl'adrivky
z obchodn6ho styku
(311A, 312A,3.13A',
314A, 315A, 31XA) -
t391N

Pohl'ad6vky vodi
spolodnikom,
ilenom a zdruZeniu
(354A, 355A,358A,
35XA) - /391A/

ln6 pohl'ad6vky
(335A, 336A, 33XA,
371A,374A,375A,
378A) - /391A/

554477 523864
30613 696163

420102 389489
30613 282440

Pohfaddvky z obchod-
n6ho styku vodi

315A, 31XA) - /391A/

ho styku v remci podielo-
vej 06asti okrem pohfa-
d6vok vodl prepojenim

til1ililililtililililflil -l

MF SR 6. 1800912014
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ilil ll]llIItil U IItil ltD,e2020413681

Ostatn6 pohfadevky
z obchodn6ho styku
(311A, 312A, 313A,
3144, 315A, 31XA) -
1391A/

420102 389489
30613 282440

Ostatn6 pohladrivky
v 16mci podielovej
tdasti okrem pohfa-
d6vok vodi prepojenfm
06tovnfm jednotkdm

Pohl'ad6vky voii
spoloenikom, dlenom
a zdruZeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

120000 120000
120000

27 147 8

1437 5 1437 5

22245

Kr6tkodob! finantnj,
majetok v prepoje-
nfch rldtovnfch
jednotkdch (251A,
253A,256A,257A,

MF SR 6. 't8009i2014



UZPODvIA 7

Dfiz020413681 rilIlltilffiilllilt]il lllt
Sfvaha

udPoD1-01 reo3143 3090
Ozna-
Eenie

a

STRANAAKT|V

b

eisto Bein6 *dtovn6 obdobie Bezprostredne predchidzaj0ce
0etovn6 obdobiec 1

Brutto - dast'l Netto 2
Korekcia - 6ast 2 Netto 3

B.V, Finandn6 06ty
t.72 + t.73

71 25925 25925
34257

8.V.1 Peniaze
(211,213,21X)

72 25251 25251
34257

2. Udty v bank6ch
(221A,22X, +l- 2611

73 67 4 67 4

c. easov6 rozliSenie
sriiet (r. 75 ai r. 78)

74 11156 11156,
12049

c.1.
N6klady bud0cich
obdobi dlhodobe
(381A, 382A)

75

2. N6klady bud0cich
obdobi kr6tkodobe
(381A, 382A)

76 11156 11156
12049

3. Pr'rjmy bud0cich
obdobi dlhodobe
(385A)

77

4. Prijmy bud0cich
obdobi kr5tkodob6
(385A)

7B

Ozna.
6enie

a

STRANA PASiV

b

6isto
riadku

c
Bein6 ti6tovn6 obdobie 4 Bezprostredne

predch5dzajfice ridtovn6 obdobie s

SPOLU VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY
r.80+r,1A1+I,'141 79 3099044 320 7091

A. Vlastn6 imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r.90+r,93+r.97+r.100 80 932564 928357

A.t. Zikladn6 imanie stdet (r. 82 ai r. 84) 81 420000 420000
A.1.1. Z6kladne imanie (411 alebo +A 491) 82 420000 420000

2. Zmena zdkladneho imania +/- 419 83

3.
Pohlad6vky za upisan6 vlastn6 imanie
(/J353) 84

A.ll. Emisn6 Aiio (412) 85

A.ilt. Ostatn6 kapit6lov6 fondy (413) 86 110162 110162
A.tv. ZSkonn6 rezervn6 fondy r. 88 + r.89 87 42000 42000
A.tv.1. ZAkonny rezervnf fond a nedelitel'nf fond

(417A, 418,421A,422) 88 42000 42000
2.

Rezervn! fond na vlastn6 akcie a vlastn6
podiely (417A,421A') B9

MF SR 6. 18009/20 Strana 7



UZPODvI4 8

SIvaha
udPoDl-01 ue 2 0 2 0 4 1 3 6 8 1 llro 3 1 4 3 3 O 9 O ilililffitIll!ililffI]ill

Ozna.
6enle

e

STRANA PAS|V

b

etslo
rladku

c
Bein6 06tovn6 obdobie

4

Bezprostredne predch6dzajrice 0dtovn6
obdobie

5

A.V. Ostatn6 fondy zo zisku r, 91 + L 92 90

4.V.1. Statuterne londy (423, 4ZXl 91

2. Ostatn6 tondy (427, 42X) s2

A.VI. Oceftovacie rozdiely z precenenia
s06et (r. 94 ai r. 96) 93

A.Vt.1
Ocefiovacie rozdiely z precenenia
majetku a zevezkov (+l- 414) 94

2. Ocehovacie rozdiely z kapit6lorny'ch
06astin (+/- 41 5) 95

3.
Oceiovacie rozdiely z precenenia
pri zl0deni, splynuti a rozdeleni (+l- 416) 96

A.Vll. Vfsledok hospod6renia minulfch rokov
r.98+r.99 97 316195 298223

A.V[.1 Nerozdelenli zisk minulfch rokov (428) 98 316195 298223
2. NeuhradenA strata minulfch rokov (l-1429) 99

A.Vlll.
Vlisledok hospoddrenia za ,6tovn6 obdo-
bie po zdaneni /+./ r. 01 . (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r.87 + r.90 + r,93 + L 97 + r. ,101 + r. 141)

100 44207 57 97 2
B. Zi|dzky r.102+ r. 118 + t,121 +t.122

+ r. 136 + r, 139 + r. 140 101 1955963 2026767
B.t. Dlhodob6 zivdzky

slCet (r. 103 + r. 107 a2r.1171 102 75190 194130
8.t.1. Dlhodob6 zAvdzky z obchodn6ho styku

sidet (r. 104 ai r. 106) 103

1.a
Zbvdzky z obchodn6ho styku vodi
prepojenf m ri6tovn jrm jednotkdrm
G214.475A.476A\

104

1.b
LavazKy zoocnooneno styKu v ramci podielo-
vej 0dasti okrem zdvdzkov vo6i prepoienVm
fdtovnlm iednotkdm (321A. 475A. 47'6Ai

105

1.c. Ostatn6 zivdzky z obchodn6ho styku
(321A,475A,476A1 106

2. Cista hodnota z6kazky (316A) 107

3.
Ostatne zAvAzky vodi prepojenlm
fidtovnyim jednotkim (47 1 A, 47 XA) 108

4.
Ostatne z6viizky v riimci podielovej 0dasti
okrem 26vezkov vodi prepojenim [idtovnfm
jednotk6m (471A.47XA)

109

5. Ostatn6 dlhodob6 zAv dtzky (47 9 A, 47 XA) 110 56063 165803
6. Dlhodob6 prijate preddavky (475A) 111

7. Dlhodob6 zmenky na 0hradu (478A) 't12

8. Vydan6 dlhopisy (47 3N1255A) 113

9. ZAviizky zo soci6lneho fondu (472) 114

10
lne dlhodob6 zAv(izky
(336A, 372A, 474A, 47XA) 115

11
Dlhodob6 zbvdzky z deriv6tovfch oper6cii
(373A,377A) 116

12- OdloZenf dafrovr.i zdvaizok (481A) 117 1 9 127 28327

MF SR e. 18009/20't4



UZPODvI4 9

D1e2020413681 rco31433090 lll lll ll lt llilt I ]t il il ffr ]Sfvaha
udPoDl-01

Ozna-
ienie

a

STRANA PASIV

b

eisto
dadku

c
Bein6 fdtovn6 obdobie

4

Bezprostredne predch6dzajrice 0itovn6
obdobie

5

8.il. Dlhodobe rezervy L 1'19 + r.12A 118

8.il.1 Z6konn6 rezervy (451A) 1'19

2. Ostatn6 rezervy (4594, 45)G) 120

B.m. Dlhodob6 bankov6 0very (461A, 46)(A) 121 413804 405076
B.IV. Kr6tkodob6 zAvAzky

s0Eet (r. 1 23 + r. 127 aZ r. 1351
122 614008 46237 2

B.lv.1 Zivdzky z obchodndho slyku
sidet (r. 124 aZ r. 1261

123 381052 247 525
1.a

ZAvAzky z obchodn6ho styku vodi prepojenym
idtovnfm jednotk6m (321A, 322A, 324A,
325A, 326A. 32X4. 47 54. 47 6A.. 4784. 47XA\

124

1.b

Z5viizky z obchodn6ho styku v remci podielovei
[dasti okrem zavezkov vodi prepojenfm
Udtovnym jednotkdm (321A, 3224, 3244, 325A,
326A, 32XA, 4754, 476A. 478A. 47XA\

125

1.c,
Ostatn6 zevezky z obchodn6ho styku
(321 A, 322A., 324A, 325A, 326A, 32XA,
4754.4764. 478A. 47XA\

126 381A52 247525
2. eist6 hodnota z6kazky (316A) 127

3.
Ostatn6 zi;dzky voii prepojenlm 0dtovnlm
jednotk6m (3614, 36XA, 47 1 A, 47XA) 128

4_
Ostatne zaviizky v ramd podielovej Udasti
okrem z6viizkov vodi prepojenym ldtovnlm
jednotk6m (361A, 36XA, 47 I A, 47XA)

129

( ZAvdzky voti spolocnikom a zdru2eniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A,478A,479A) 130

o.
ZAviizky vodi zamestnancom
(331, 333, 33X,479A) 131 57941 49157

7. Zi;irzky zo soci6lneho poistenia (3364) 132 36478 30029
8.

Dariov6 z1vdtzky a dotdcie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 22913 11268

9.
ZAvdzky z deriv6tovych ope16cii
(373A, 377A)

134

10.
lnb zivdzky
(37 24, 379 4, 47 4 4, 47 5 4, 47 9 4, 47 XA) 135 115624 124393

B.V. Kr5tkodob6 rezervy r. 137 + r. 138 136 60838 55515
8.V.1 Zdkonne rezervy (323A, 451A) 137 58778 53866

2. Ostatn6 rezervy (3234, 32X,459A, 45XA) 138 2060 1649
B.Vt. Bein6 bankov6 6very

{221 A, 23',1, 232, 23X, 46 1 A, 46XA)
't 39 792123 909674

B.V[. Kritkodob6 finanin6 vf pomoci
(241, 245, 24X, 4734, t1255Al 140

c. easov6 rozli$enie
s06et (r. 142 aZ r.145) 141 210517 251967

c.'l Vfdavky bud0cich obdobi dlhodob6
(383A) 142

2.
Vldavky bud0cich obdobi kriitkodob6
(383A) 143 467 97 2

3.
Vlinosy budricich obdobi dlhodob6
(384A) 144 165874 211665

4.
Vfnosy budticich obdobi kr6tkodobe
(384A) 145 44176 39330

MF SR e. 18009/2014
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Vfkaz ziskov a str6t
uePoD2-01

Dftz020413681 rco3143 3090 lil llIllllllilflilfl ill
Ozna-
6enie

a

Text

b

Cbto
iladk!

c

SkutoGnost'

bein6 0dtovn6 obdobie

1

bezprostredne predch6dzai0ce ridtovn€
obdobie

2

dist! obrat (dasf 06r. tr. 6 podth
zfkonal

01 3625330 3543478
Vfnosy z hospoddrrskej 6innosti spolu
sti6et (r. 03 ai r. 09)

02 3625330 3543478
t. Tr2by z predaja tovaru (604, 607) 03 334035 194603
il. Tr2by z predaja vlastnlich vfrobkov (601 ) 04 292 6581 3038560
ilt. Tr2by z predaja sluZieb (602, 606) 05 232399 259292
IV Zmeny stavu vnItroorganizadnfch ziisob

(+/-) (Uetov6 skupina 61 )
06 21882 -9097

Aktiv6cia ((dtova skupina 62) 07

vt.
Trzby z predaja dlhodob6ho nehmotn6ho
majetku, dlhodobeho hmotn6ho majetku a
materielu $41.642\

08

vil. Ostatn6 v!,nosy z hospoddrrskej dinnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09 110433 60120
Naklady na hospod6rsku 6innost' spolu
r. 11 + r. 12+ r.13+ r.14+ r. 15 + r,20 +
r.21 + r-24+ r"25+ r-26

10 3493713 3391884
A. N6klady vynaloZen6 na obstaranie

predan6ho tovaru (504, 507) 11 216591 164648
B.

Spotreba materiSlu, energie a ostatnlch
neskladovatel'nlich dod6vok (501, 502, 503 12 959406 1008764

C. Opravn6 polo2ky k z6sob6m (+A) (505) 't3

D. SluZby ((dtov6 skupina 51) 14 563439 63042A
E. Osobn6 n6klady (r. '16 a2 r. 19) 15 1271882 1199500

E.1 Mzdov6 niiklady (521, 522) 16 909444 860742
2. Odmeny dlenom org6rnov spolodnosti a

dru2stva (523) 17

J.
N6klady na soci5lne poistenie
(524,525,526) 18 316359 295627

4. Socidlne niiklady (527, 528) 19 46079 43131
F. Dane a poplatky (0dtovd skupina 53) 20 7 47 7 6 58856
G.

Odpisy a opravn6 poloiky k dlhodob6mu
nehmotn6mu majetku a dlhodob6mu
hmotn6mu majetku (r. 22 + r.23\

21 359611 278044
G.1

Odpisy dlhodob6ho nehmotneho majetku
a dlhodobeho hmotn6ho majetku (551 )

22 359611 278044
2.

Opravn6 polo2ky k dlhodob6mu
nehmotn6mu majetku a dlhodob6mu
hmotn6mu maietku (+/-) (553)

23

H,
Zostatkovd cena predan6ho dlhodob6ho
majetku a predan6ho materi6lu (541,542) 24

t.
Opravn6 poloZky k pohl'ad5vkam (+l)
(547) 25 1515 4335

J. Ostatn6 ndklady na hospod6rsku dinnosf
(543, 544,545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 46493 47317
Vfsledok hospod6renia z hospoddrskej
dinnosti (+/-) (r.02 - r.10) 27 131617 151594

MF SR d. 18009/2014 Str"n.fO J
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D62020413681 rco31433090 iltillIIll]ilffIilfitlVfkaz ziskov a strdt
u6POD2-01

Ozna-
Cenie

a

Text

b

6isto
rladku

c

Skuto6nost'

bein6 iitovn6 obdobie

1

bezprostredne predch6dzajfce ridtovn6
obdobie

2

Pridan6 hodnota (r. 03 + r, 04 + r. 05 +
r.06+r.07)-(r. 11 +t.12+ r. 13+r. 14)

28 1775461 1679526
Vfnosy z finandnej dinnosti spolu r.30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + t,42 + t.43 +..44 29 109 60

vilt. Tr2by z preda)a cennych papierov a
podielov (661) 30

tx. Vlinosy z dlhodob6ho finanCn6ho majetku
s0det (r. 32 aL r. 34) 31

tx.1. Vfnosy z cennly'ch papierov a podielov
od prepojenfch ridtovnlich jednotiek (6654) 32

2.
vynosy z cennych papierov a podielov
v podielovej 06asti okrem vfnosov
oreooienrich 0dtovntch iednotiek (665A)

33

3.
Ostatne v1/nosy z cennich papierov a
podielov (665A) 34

X.
Vynosy z krdtkodob6ho finandn6ho majetkr,
s06et (r. 36 a2 r. 38) 35

x.1 Vlnosy z krritkodobeho finandn6ho majetku
od prepojenfch 0dtovnlch jednotiek (666A) 36

2.
Vynosy z kretkodobeho finandn6ho majetku
v podielovej Udasti okrem vfnosov
prepojenly'ch 0dtovnfch iednotiek (666A)

37

3.
Ostatn6 vfnosy z kr6tkodobdho finandn6ho
majetku (666A) 38

xt. V1/nosovd [roky (r.40 + r.4't) 39

xt.1 Vfnosov6 firoky od prepojenfch
06tovnlch jednotiek (662A) 40

Z. Ostatn6 vfnosov6 [roky (662A) 41

xil. Kurzov6 zisky (663) 42 109 60
xil. Vlinosy z precenenia cenn!'ch papierov a

vlnosy z deriv6tou.ich oper6cii (664, 667) 43

XIV. Ostatne vlnosy z finanenej dinnosti (668) 44

Niklady na finaninri dinnosf spolu r. 46
+ t, 47 + r. 48 + r. 49 + r, 52 + r. 53 + r. 54

45 79138 76510
K. Predan6 cenn6 papiere a podiely (561) 46

L.
Nakhdy na kriitkodobf finanen! majetok
(566)

47

M.
Opravn6 poloZky k finandn6mu majetku
(+/-) (565) 48

N. N6kladov6 iroky (r.50 + r. 51) 49 61902 52184
N.1

NSkladov6 Oroky pre prepojen6 [6tovn6
jednotky (562A) 50

2. Ostatn6 n6kladov6 0roky (562A) 51 61902 52184
o. Kuzov6 straty (563) 52 197 357
P.

N6klady na precenenie cennfch papierov a
naklady na deriv6tov6 oper6cie (564, 567) 53

o. Ostatn6 niiklady na finandn0 dinnosf
(568, 569)

54 17039 23969
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Základné informácie o účtovnej jednotke 

 

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:   ORGECO spol. s r.o. 

 Sídlo:                                                   Bešeňovská cesta 7  

                                                                       940 74  Nové Zámky     

 Dátum založenia:                                 25.11.1992 

 Dátum  zápisu do obch.registra:          7.4.1993 

           Identifikačné číslo organizácie:           314 330 90 

           Daňové identifikačné číslo org.:          2020413681       

 

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 

     -  iné  služby  polygrafického priemyslu 
        -  výroba ostatného  kovového  tovaru 
        -  maloobchod  mimo riadnej predajne 
        -  reklamné činnosti 

         -  maloobchod s nábytkom a svietidlami 
        -  maloobchod so želez .tovarom, farbami, skl.tovar. potr. pre kutilov 

     -  sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných  živností 
      -  maloobchod v rozsahu voľných  živností 

       -  veľkoobchod v rozsahu voľných živností 
       -  výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel 
       -  vnútroštátna nákladná cestná doprava 

        -  medzinárodná nákladná cestná doprava 
 
 

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 

x riadna  mimoriadna 

 

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:    08.06.2015 

 
Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 109 123 

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

107 105 

počet vedúcich zamestnancov 7 7 
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B.  Informácie o  členoch štatutárnych orgánov,  dozorných orgánov  a iných   
 

      orgánov  účtovnej  jednotky 
     

         

         a)  Mená a  priezviská  členov  štatutárnych   orgánov účtovnej  jednotky 

  

              Štatutárny orgán:  konatelia  
 

Ing. Ernest  Haris  PhD. 
  

   
  Ing. Eva  Harisová 

 
 

 
 

  

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

   Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku 

 

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach 

 

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 

x áno  nie 

 

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód: 

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami: 

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny 
Hodnota vplyvu na príslušnú zložku 

bilancie 

Zmena Štruktúry položiek súvahy a výkazu 

ziskov a strát v stĺpci 
Zmena zákona 

Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a 

vlastné imanie 

   

   

   

 

 

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

1. Spoločnosť v danom roku neobstarala dlhodobý nehmotný majetok 

 

2. Spoločnosť v danom roku netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok 
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3.  Spoločnosť v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok 

 Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

 

x dopravné x provízie x poistné x clo 

 

 

4. Spoločnosť v bežnom roku netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou 

 

5. Spoločnosť v bežnom roku nevlastnila cenné papiere 

6. Spoločnosť nakupovala zásoby 

Účtovanie obstarania a úbytku zásob. 

Pri účtovaní zásob postupovala spoločnosť podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2. 

x spôsobom A účtovania zásob 

 spôsobom B účtovania zásob 

 

Nakupované zásoby oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

 

x dopravné x provízie x poistné x clo 

 

 

 Náklady súvisiace s obstaraním zásob: 

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

 

 Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

(Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného 

tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto: 

.............................................. 
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 Popis: 

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

podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto 

odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa 

popisu:  

 

Pri vyskladnení zásob sa používal 

x vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 

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

 iný spôsob: 

  

 

7. Spoločnosť tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou 

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi 

x podľa skutočnej výšky nákladov v zložení: 

  - priame náklady 

  - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním. 

 

8. Spoločnosť oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky 

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňovala menovitou 

hodnotou. 

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri 

ich prevzatí oceňovala obstarávacou cenou. 

 

9. Spoločnosť darovaný majetok neprijala 

 

10. Spoločnosť nemá novozistený majetok pri inventarizácii 
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E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku: 

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri 

stanovení účtovných odpisov: 

 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Bytové budovy, budovy pre 

administratívu 
                40 rokov  Rovnomerná 

Stavby, budovy                 20 rokov    Rovnomerná 

Montované budovy z kovov                   12 rokov  Rovnomerná 

Výrobné technológie,chladiace 

a mraziace zar., turbíny 
                  8 roky  Rovnomerná 

Motory, výrobné stroje a 

zariadenia 
                  6 rokov  Rovnomerná 

Motorové vozidlá, kancelárske 

stroje a počítače 
                  4 roky  Rovnomerná 

 

 Spoločnosť v evidencií  účtovníctva nehmotný majetok neeviduje. 

x Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom 

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným 

podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. 

 

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku  

Bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného  príspevku č. zmluvy: KaHR-111SP-1101/0599/23 na nákup inovatívnej technológie 

spoločnosti v hodnote  263.863,20€ 

 

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy 

Spoločnosť má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:  

 

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku: 

Poistený majetok 
Poistná suma (v celých 

EUR) 
Platnosť zmluvy od - do 

Budovy,  1 911 €   2008 - na dobu neurčitú 

Hnuteľné veci 800 €   2008 - na dobu neurčitú 

Dopravné prostriedky 16 370 € 
Zákonné,hararijné poistenie 

poistenie v rámci leasingu 
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1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté pred-
davky na  

DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

    141917 1618606  1853765       68497 140000  3822785 

Prírastky        288512     288512 

Úbytky      -13358             -13358 

Presuny        2900    405896    -268796 -140000        0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

    141917 1621506  2246303       88213        0 4097939 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   715222  1008434           1723656  

Prírastky      71444   288167        359611 

Úbytky     -13358            -13358 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   786666  1283243           2069909 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   141917   903384   845331      68497  140000   2099129 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   141917   834840   963060      88213         0   2028030 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                              

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-tatný 
DHM 

Ob-stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

    141917 1589037  1327023       56421   3114398 

Prírastky        576153  140000   716153 

Úbytky          -7766     -7766 

Presuny     29569   526742    -556311         0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

    141917 1618606  1853765       68497 140000  3822785 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   642538   803074           1445612  

Prírastky     72684   205360        278044 

Úbytky              

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   715222  1008434           1723656  

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   141917   946499  523949      56421     1668786 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   141917   903384 845331      68497  140000   2099129 
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2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku  

Dlhodobý hmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                     1 538 057 

 

 

3. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo  

Zásoby 
Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo           533 006 

 

 
 
 
4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie 
 OP z dôvodu 

zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie  
OP z dôvodu 

vyradenia majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky 
z obchodného styku  

      30 256      1 515              1 158        30 613 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu       30 256      1 515               1 158        30 613 

 

 

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku    

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

              

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu    
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Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku               227 103          192 999          420 102 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

            120 000            120 000 

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie                               

Iné pohľadávky                14 375              14 375 

Krátkodobé pohľadávky spolu              378 240          192 999           554 477 

 
 
 

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia   

Opis predmetu záložného práva 

Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu 
záložného práva 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x             478 989 

 

 

 

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny                25 251                34 257 

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky 

                    674                   

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky termínované 

  

Peniaze na ceste   

Spolu                25 925                34 257 
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G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy 

 

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní: 

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR: 

Text 

v celých EUR 

BO PO 

 Základné imanie celkom 420 000 420 000 

 Počet akcií (a.s.)   

 Nominálna hodnota I akcie (a.s.)   

 Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)   

Ing.Ernest Haris 

Ing.Eva Harisová 

210 000 

210 000 

210 000 

210 000 

   

 Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní   

 Hodnota upísaného vlastného imania   

 Hodnota splateného základného imania 420 000 420 000 

 Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami 

a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 
  

 

8. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 
o vysporiadaní účtovnej straty  

Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk 57 972 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov                   57 972 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu                   57 972 
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Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi, členmi  

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov  

Iné   

Spolu   

 
 

9. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 
 

Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:             0             0             0 

     Rezerva na odchodné             0             0             0 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:    55 515   60 838   55 515        60 838 

    Rezerva na dovolenky    38 318    43 335   38 318       43 335 

    Rezerva na poistné    13 488    15 443   13 488       15 443 

    Rezerva na audit      2 060      2 060     2 060          2 060 

    Rezerva na odchodné      1 649          0     1 649           0 
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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:                0 
 

                     0 

     Rezerva na odchodné                0                                0 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:        54 889   55 515   54 889              55 515 

    Rezerva na dovolenky        38 972   38 318   38 972          38 318 

    Rezerva na poistné        13 718   13 488   13 718          13 488 

    Rezerva na audit             930     2 060        930           2 060 

   Rezerva na odchodné          1 269     1 649     1 269           1 649 

 
 

10. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu                    75 190                  194 130 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov 

                                    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov 

                   56 063                   165 803 

Krátkodobé záväzky spolu                   614 008                   462 372 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

                  614 008                   462 372   

Záväzky po lehote splatnosti                   122 005                    121 918 
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11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 
odloženom daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

              95 279               97 668 

odpočítateľné     

zdaniteľné               95 279               97 668  

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

                             31 906 

odpočítateľné     

zdaniteľné                              31 906 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty                8.338                    816 

Sadzba dane z príjmov ( v %)                    22                    22 

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok                19 127               28 327 

Zmena odloženého daňového záväzku                 -9 200                    410 

Zaúčtovaná ako náklad                  -9 200                     410 

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

 
 

12. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu                           0                           0 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov                     1 479                        799 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu                     4 714                         4 377      

Tvorba sociálneho fondu spolu                     6 193                     5 176 

Čerpanie sociálneho fondu                      6 193                     5 176 

Konečný zostatok sociálneho fondu                         0                         0 
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13. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých 
finančných výpomociach 

Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostred-ne 

predchá-dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 
 

 SLSP  EUR    3,50  31.03.2020        266 001   266 001   244 292 

 SZRB  EUR    7,06  21.05.2017          53 348    53 348   160 784 

 SLSP  EUR    2,20  30.11.2015               0                0          0 

UNICREDIT  EUR   2,30 31.05.2018         94 455    94 455          0 

Krátkodobé bankové úvery 
 

 SLSP  EUR  2,20   30.11.2015             0         0        55 000 

 SLSP KONTOKORENT  EUR   2,20  28.02.2015      156 371  156 371        77 676 

UNICREDIT 
KONTOKORENT 

 EUR  3,00  20.06.2015      359 204 
 359 204 

     377 448 

 SLSP KONTOKORENT  EUR   3,20  30.06.2015             0         0        69 841 

 SLSP  EUR  3,50   31.03.2020         81 852    81 852        47 747     

 SLSP  EUR  3,20   30.06.2015              0         0      192 746    

 SZRB  EUR  7,06   21.05.2017       128 036   128 036        89 216       

UNICREDIT EUR  2,30 31.05.2018        66 660    66 660             0 
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14. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 

Istina    115 481       56 064      123 661       165 803   

Finančný náklad        7 349         2 113        14 608           9 461   

Spolu    122 830       58 177      138 269       175 264   

 
 
 
 
15. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena stavu vnútroorganizačných  
zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

            

Výrobky    81 409    59 527    68 624   +21 882          -9 100 

Zvieratá         100         100         100   
 

Spolu    81 509    59 627    68 724   +21 882         -9 100 

Manká a škody x x x     

Reprezentačné x x x     

Dary x x x     

Iné x x x     

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

x x X  +21 882           -9 100 
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16. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky     2 926 581    3 038 560 

Tržby z predaja služieb        232 399       259 292 

Tržby za tovar        334 035       194 603 

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou        132 424        51 023 

Čistý obrat celkom     3 625 439    3 543 478 

 
 

 

17. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:          2 060          2 060 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky          1 860          1 860 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby             200             200 

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby   
 

 
 

 

18. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

    

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

    

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov 

    

 
 

19. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

      52 588 x x           75 144 x x 

teoretická daň  x 11 569   22 x 16532   22 

Daňovo neuznané náklady         29 790 
  

        10 085 
  

Výnosy nepodliehajúce dani          2 466 
  

         9 039 
  

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty 
      

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu           +27 324 
  

          +1 046 
  

Splatná daň z príjmov x 17 581 
 

x 16762 
 

Odložená daň z príjmov X  -9 200 
 

x     410 
 

Celková daň z príjmov  x  8 381 
 

x 17 172 
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20. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách 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 
60 000      

59 000      

Nepeňažné príjmy 
      

      

Peňažné preddavky 
      

      

Nepeňažné preddavky 
      

      

Poskytnuté úvery 
      

      

Poskytnutá pôžička 
      

120 000      

Iné 
      

      

 

 
21. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a 
spriaznenými osobami 
 
Tabuľka č. 1 

Spriaznená osoba  Kód druhu obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c d 

HARIS – Ing .Ernest Haris 11 20 000 35 000 

BRIANA – Ing. Eva Harisová 11 20 000 25 000 

HARIS – Ing .Ernest Haris 08 30 000 29 500 

BRIANA – Ing. Eva Harisová 08 30 000 29 500 

    

    

    

    

    

    



Úč POD 1-01                                                       IČO: 31433090                DIČ: 2020413681 

Strana 20 
 

 
 
22. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách 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     420 000           420 000 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného imania          

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové fondy     110 162           110 162 

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       42 000     
 

      42 000  

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 

          

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

    298 223         -40 000     +57 972     316 195 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

          

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

      57 972      44 207        -57 972       44 207 

Ostatné položky vlastného 
imania 

          

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby- podnikateľa 
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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      420 000           420 000 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného imania          

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové fondy      110 162           110 162 

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         40 935          +1 065       42 000  

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

    274 578         -60 000     +83 645     298 223 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

          

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

      83 645       57 972        -83 645       57 972 

Ostatné položky vlastného 
imania 

          

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby –
podnikateľa 
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23. Informácie k prílohe –Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
 
Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo 
výkaze ziskov a strát, napríklad informácie o 

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po 
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, 
s uvedením dôvodu týchto zmien, 

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, 

c) zmena spoločníkov účtovnej jednotky, 
d) prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti, 
e) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
f) začatie alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, 

organizačnej zložky, prevádzkarne, 
g) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov, 
h) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky, 
i) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej  

pohrome, 
j) získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej 

jednotky a podobne. 
 
 

24. Informácie k prílohe – Ostatné informácie 
 

(1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať 
služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak 
sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o 

a) všetkých formách prijatej náhrady, 

b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov, 

c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky. 
 

(2) Informácie  účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona 

(3) Informácie  účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona 
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Vysvetlivky k poznámkam: 
 
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky. 
3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky  

č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za 

vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne 
vypĺňanými údajmi. 

5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29  sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich  uvádzajú podľa potrieb 

účtovnej jednotky.  
 
Použité  skratky: 
 
CP  - cenný papier 
č. - číslo 
DFM – dlhodobý finančný majetok 
DHM – dlhodobý hmotný majetok 
DIČ – daňové identifikačné číslo 
DNM – dlhodobý nehmotný majetok 
DÚJ – dcérska účtovná jednotka 
IČO – identifikačné číslo organizácie 
kons. – konsolidovaný 
MÚJ – materská účtovná jednotka 
OP – opravná položka 
p. a. – per annum 
PSČ – poštové smerovacie číslo 
ÚJ – účtovná jednotka 
VI – vlastné imanie 
ZI – základné imanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


