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Legislatívny rámec pre výročnú správu 

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť 
výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.  

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od 
skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená 
do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako 
to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve. 
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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  126. Organizačne 
je rozdelená na  5  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,   

 05 -  KOVOVÝROBA  A  CNC TECHN.   -   Norbert Herverth, Norbert Kovács 

 

 

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  

 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 

                  2016 

                  2017       

 3.575.205,-  

3.543.538,- 

3.625.439,- 

4.802.130,- 

5.645.755,- 

 
 

  

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 % 
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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. 



  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 

 -  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 a 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    

 

V roku  2016:    

-  rozšírila  spolupráce so spoločnosťami HAMM, NISSENS, PARKER, CCS                                     
AKATECH 

-  rozšírila  predajné aktivity  v ČR a v Maďarsku 

-  vykonala  racionalizáciu  skladového hospodárstva 

-  skvalitňovala  manažovanie výrobných procesov 
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V roku  2017:    

- ukončila investičnú výstavbu  „Zámočnícka dielňa“ – 360 m2 

- vybudovala príručný sklad zámočníckej dielne na 98 m2 

- výmenila Trafostanicu z 450 kVA na 1680 kVA 

- racionalizovala skladové hospodárstvo využitím regálových systémov 

- skvalitnila balenie s automatickým navíjacím baliacim strojom 

- skvalitnila menežovanie  procesov  upgradovacím info-systémom UNISOFT 

 

Prognóza na rok 2018:    

- rekonštrukcia administratívnej budovy na Športovej ulici 

- zateplenie expedičného skladu 

- realizácia novej informačnej technológie spoločnosti 

 

 

 

Plán výroby na rok 2018                                                     v tis €     

Dekorácie                                                                                    2 350  

- Výroba pre BLACHERE                                                                 2 000  

- Vianočná výzdoba – Motívy  SR                                                        350  

Svietidlá                                                                                      1 400  

Kovovýroba                                                                                 2 560 

Export dekorov                                                                              100  

Služby – preprava                                                                           220  

Plánovaná výroba spolu                                                               6 630  
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Ukazovateľ -  Súvaha     2018   v tis. € 

 1. Neobežný majetok  1 990 

 2. Obežný majetok  1 296 

     -  z toho  zásoby  580 

                    pohľadávky  690 

                    finančné účty  26 

 3. Časové rozlíšenie   14 

Majetok celkom  3 300 

 4. Vlastné imanie  966  

     z toho  Základné imanie  420 

                 Kapitálove fondy  110 

                 Fondy zo zisku  42 

                 Výsledok hosp.min.rokov  248 

                 Hospod.výsledok za účt.obd.  146 

 5. Záväzky  2 212 

     z toho  rezervy  89 

                 záväzky  1 185 

                 bankové úvery    938 

 6. Časové rozlíšenie  122 

Pasíva celkom  3 300 

   

   

   

   

Ukazovateľ -  Výkaz ziskov a strát    2018   v tis. € 

Tržby za predaj tovaru  1 750 

Náklady vynaložené na predaný tovar  1 480 

Tržby za predaj vlastných výr. a služieb  4 880 

Spotreba materiálu a energie  1 815 

Služby  971 

Osobné náklady  1 800 

Odpisy dlhodobého majetku  380 

Dane a poplatky  88 

Ostatné výnosy   120 

Ostatné náklady    70 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti    146 
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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. Spoločnosť nemá odštepný závod ani organizačnú 
zložku v tuzemsku, nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou 
spoločnosťou. Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. 
 
 
Stav vykázaného majetku je nasledovný: 
 

Ukazovateľ - rok 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 17-16 

1.Neobežný majetok 2099129 2028030 1712918 1818593 +105675 

2.Obežný majetok 1095913 1059858 1066678 1231747 +165069 

   z toho - zásoby 365493 510069 536631 577641 +41010 

    - pohľadávky 696163 523864 522917 609891 +86974 

    - finančné účty 34257 25925    7130    44215 +37085 

3.Časové rozlíšenie 12049 11156 9858 13969 +4111 

Majetok celkom 3207091 3099044 2789454 3064309 +274855 

      

4.Vlastné imanie 928357 932564 953103 930168 -22935 

5.Záväzky 2026767 1955963 1670459 2008458 -+337999 

   z toho:      

     - rezervy 55515 60838 80800 91349 +10549 

     - záväzky 656502 689198 731145 793618 +62473 

     - bankové úvery 1314750 1205927 858514 1019087 +160573 

6.Časové rozlíšenie 251967 210517  165892  125683 -40209 

Pasíva celkom 3207091 3099044 

 

2789454 3064309 +274855 
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Prehľad Aktív (vlastná tabuľka)

3207091 3099044 2789454 3064309

2099129 2028030 1712918 1818593
1095913 1059858 1066678 1231747

0

1000000

2000000

3000000

4000000

Rok14 Rok15 Rok16 Rok17

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 2017 sa zvýšila o 105,7 tis  €. Pohyb v oblasti 
neobežného majetku boli  nezaradené stavebné investície v hodnote 99,0tis €, zaradené 
technické zhodnotenia  stavby v hodnote 174,0 tis €,  výrobné  technologické zariadenia 
 v hodnote  124,0 tis €, dopravné prostriedky v hodnote 92,0 tis € .  

 Úbytok majetku vo výške  385,0 tis.€  činia  odpisy dlhodobého  majetku v hodnote 
350,0 tis.€ a predaj majetku. 
Vlastné zdroje pokrývajú neobežný majetok do výšky 51,15 %, spoločnosť je 
podkapitalizovaná hlavne v dôsledku zabezpečenia priestorov a výrobných zariadení pre 
ďalší rast výkonov.   
  
2.  Obežný majetok 

Prehľad Aktív

1095913 1059858 1066678
1231747

365493
510069 536631 577641

696163
523864 522917 609891

0
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1500000
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Obežný majetok [r34+41+53+66+71] Zásoby súčet [r35 až 40]

Krátkodobé pohľadávky(r54+58 až 65)
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Obežný majetok vykazuje rast o 165,0 tis. €. Stav zásob sa zvýšil  o 41,0 tis €. Oproti 
minulému roku sa zvýšil  stav krátkodobých pohľadávok z obchodného styku, aj  stav 
finančných prostriedkov. Doba obratu zásob je 37 dní, priemerná doba inkasa pohľadávok 
je 39 dní. Z celkového objemu pohľadávok boli prehodnotené ako rizikové pohľadávky 
vo výške 8.662 € a na túto hodnotu bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam.     

 

3. Časové rozlíšenie 

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

4. Vlastné imanie 

Vlastné imanie sa zvýšilo o sumu vyprodukovaného zisku 65.565,- € a znížilo o výplatu 
podielu na zisku spoločníkom vo výške 88.500,- €. Tieto pohyby znamenali celkové 
zníženie vlastného imania o 22.935,-€. Oproti minulému roku sa nezmenila výška 
základného imania ani výška rezervného fondu,  ktorý bol tvorený v súlade s Obchodným 
zákonníkom. 
 

 

Prehľad Pasív

3207091 3099044
2789454

3064309

928357 932564 953103 930168
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3000000,00
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SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY[r80+101+141]

VLASTNÉ IMANIE[r.81+85+86+87+90+93+97+100]

 

5.  Záväzky 

Celkove sa záväzky spoločnosti zvýšili o 338,0 tis €, dlhodobé leasingové záväzky 
vzrástli o 79 tis. €. Zvýšenie bolo o 160,6 tis € aj pri  bankových úverov, kde boli 
navýšené kontokorentné úvery  v SLSP aj  v UniCredit banke.  Pri krátkodobých 
záväzkov bol nárast o 90,0 tis. €.   
 
 Ukazovateľ  celkovej zadlženosti narástol  oproti  minulému roku z  0,60 na 0,65. 
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6. Časové rozlíšenie 

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výdavky budúcich období, výnosy budúcich období 
a 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 : 

 

 

ZÁVÄZKY [r102+118+121+122+136+139+140]
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Vývoj pohľadávok a záväzkov
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KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY súčet[r54+58 až 65]

 
 



  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 

 
Vývoj bankových úverov : 
 

Bankové úvery a krátkodobé záväzky
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Bankové úvery (r.121a139) Krátkodobé záväzky r.122

 
 

 
 
 
 Vývoj zadlženosti : 

Celková  zadĺženosť
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Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ v  €                                                2014       2015        2016        2017          rozdiel            

Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti    151594    131617     138737    138692             -45              

Výsledok hospod. z finančnej činnosti          -76450     -79029      -53347     -51897        +1450 

Daň z príjmov                                                -17172       -8381      -24851     -21230        +3621  

Hospodársky výsledok za účt.obdobie            57972      44207       60539      65565         +5026 

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

Ukazovateľ                                                            2016                2017                rozdiel 

Obchodná marža z predaného tovaru                  64285           132455               +68170 

Výroba                                                               4206218         4528836            +325618     

Spotreba materiálu a energie                            1427379         1491077              +63698 

Služby                                                                 748517           899516             +150999 

Osobné náklady                                                1582224         1791823             +209599 

Odpisy dlhodobého majetku                                356147          350254                  -5893   

Zníženie daňových nákladov                                 24851            21230                  -3621 

 
 
 

Vývoj  hospodárskeho výsledku 

Výsledok hospodárenia
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Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení[r56-57-60]
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Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
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Vývoj tržieb a nákladov na tovar
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Tržby z predaja tovaru (604,607)

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,507)
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Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  (601, 602,606)

3297852 3158980

4260805 4528313
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Vývoj nákladov
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Spotreba materiálu a energie a ostatných nesklad,dodávok (501,502,503)

 

Vývoj nákladov
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Vývoj nákladov
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Služby (účtovná skupina 51)

 

Vývoj nákladov
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Osobné náklady (r.15)

 
 

Vývoj nákladov
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- Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných 

podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej 

účtovnej jednotky – bez náplne. 

 

-  Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez 

náplne. 

 

-  Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve) 

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné 

papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 

Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá 

povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík. 

 

- Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 

zákona o účtovníctve). 

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na 

obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov 

Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť  vo výročnej správe uvádzať 

štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, 

napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.  

 
 

V.  Organizačná zložka v zahraničí 

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

 
VI.  Výskum a vývoj 

Informácie o nákladoch  na činnost v oblasti výskumu a vývoja – bez 

náplne. 
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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  štvrťročne  recyklačný  poplatok  pre  firmu   

ELEKOS organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 

 VIII.  Zamestnanosť a rozvoj ľudských zdrojov 

 

                                                                               Skutočnosť                    Skutočnosť 

                                                                                rok  2016                      rok  2017    

 

Priemerný počet zamestnancov :                                123                                 132 

 -  z toho THP                                                               21                                   21 

 - výrobní  robotníci                                                    102                                  111 

           Montáž                                                              19                                    20  

           Zvárači                                                              16                                    19 

           Elektrikári                                                          3                                      3                            

           Stavba                                                                4                                      4 

           Prípravári                                                         10                                    10 

           NISSENS                                                         14                                    15 

           KOVOVÝROBA                                             19                                    22 

           Kontrolóri, sklad, šoféri, strážnici                   17                                    18 

 

 

Mzdové prostriedky (hrubá mzda) celkom         1.103.690,- €                    1.257.213,- € 

Priemerná mzda                                                        748,- €                             794,- € 
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IX.  Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia  

Spoločnosť neidentifikovala  žiadne významné  následné udalosti  po 
skončení  účtovného obdobia do  vyhotovenia výročnej správy za rok 2017. 

 
X.  Návrh na rozdelenie zisku 

Spoločnosť vytvořila za rok 2017 účtovný zisk po zdanení vo výške 

65.565,08 €. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške, ktorý bol 

tvorený v súlade s Obchodným zákonníkom.  

 Valné zhromaždenie dňa 05.06.2018 schválilo účtovnú závierku za rok 

2017 a rozhodlo, že vyprodukovaný zisk zostáva na účte nerozdeleného 

zisku. 

 

 
 
 

XI.  Účtovná  závierka  k  31.12.2017 

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve,                           

Poznámky k účtovnej závierke,  
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6. �Obsta「avany dIhodobynehmotny majetok (041)-IO93I �09 � � �� 

7. �Poskytnut6 Preddavky nadIhodoby nehmotnymajetok (051)-1095N �10 � � �� 

A.=. A.=.1. �DIhodobyhmotny majetok S蒔et(細12a主 事,20〉 �11 �4593851 �1818593 �� 

2775258 � �1712918 

Pozemky (031)-1092N �12 �141917 �141917 �� 

141917 

2. �Stavby (021)-IO81,092N �13 �1795427 �857184 �� 

938243 � �763068 

3. �Samostatne hnuternevecia Stlboryhnuternych VeC- (022)-IO82,092N �14 �2466882 �629867 �� 

1837015 � �717378 

」MFSR6,8。。。,2。.4 �� �s,。。n。2」 
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O乙na- eenIe a �STRANAAKTiv 　b �う(si○ ○iad教u C �Be2n6鵬tovn6obdobie　　　　　　　　　　　　BezprostrednepredchadzajtlCe 

1l　　Brutto-6asで1 �Netto　2　　　　　　　　uCtOVneObdobIe 

l　　　Ko「ekcia-fast,2 �Ne償o　3 

4. �PestovaterskeceIky trvaIychpo「astov (025〉-IO85,092N �15 � � �� 

5. �Zakiadnesfadoa faZn台zvie「ata (026)-IO86,092N �16 � � �� 

6. �OstatnydIhodoby hmotnymajetok (029,02X,032)- IO89,08X.092N �17 � � �� 

7. �Obsta「avany dIhodobyhmotny majetok (042)-IO941 �18 �189625 �189625 �� 

90555 

8. �Poskytnute P「eddavkyna dlhodobyhmotny majetok (052)-1095N �19 � � �� 

9. �Op「avnapoIo2ka knadobudnutemu majetku (十l-097)+l-098 �20 � � �� 

A.1‖, �Dlhodobyfinan6ny majetok S蒔et(M22a乏 「.32) �21 � � �� 

A.=上1. �Podieiovecenne PaPie「eapodieIy 三三二 �22 � � �� 

2. �Podielov6cenn6 常盤盤藍。 諾濡欝鵜 �23 � � �� 

3. �() Ostatne realizovatern色cenne PaPie「eapodiely (063A)-IO96N �24 � � �� 

4. �P6鵜kyp「epojenym �25 � � �� 

uctovnym」ednotkam (066A)-IO96N �� � � 

5. �P62i6kyv「amci POdieIovej鴫asti Ok「emp「epQjenym 蒔tovnymjednotkam (066A)-IO96N �26 � � �� 

6. �Ostatn6p6Zi6ky (067A)-IO96N �27 � � �� 

7. �Dlhovecenne PaPie「eaostatny dlhodobyfinan6ny majetok(065A, 069A,06XA)-/096A/ �28 � � �� 

」MFSR5.8。。。,2。14　　　　　　　　　　　　　S,.。n。3」 
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Oまれa- eenle a �STRANAAKTiv 　b �うf5io 「iadku c �Be2n6蒔tovn6obdobie　　　　　　　　lBezprostrednepredchadzaj心ce 

1i　　Brutto-6as。 �Netto　2　　　l　　鵬tovn6obdobie 

l　　　Ko「ekcia-6ast’2 �l　　　Netto　3 

8. �轡0VOu 繊鵠講69A・ �29 � � �� 

9. �頂fyvbankach Sdobouviazanosti dih§ouakojedenrok (22XA) �30 � � �� 

10. �Obsta「avany dIhodobyfinan6ny majetok (043)-1096N �31 � � �� 

11. �Poskytnut6 P「eddavky nadIhodoby financhymajetok (053)-1095N �32 � � �� 

B. �Obe乏nymajetok ○○34十重41十「.53十 「.66十「,71 �33 �1240409 �12　31747 �� 

8662 � �1066678 

B.i. �Zasoby S蒔et(細35a乏 「.40) �34 �577641 �577641 �� 

536631 

B工1. �Mate「iaI (112,119.11X) ー1191,19Xl �35 �412245 �412245 �� 

389382 

2. �Nedokoneena vy「ObaapoIotova「y VIastnejvyroby (121,122,12X)- I192,193,19Xl �36 � � �� 

3. �Vy「obky (123)一I194I �37 �24345 �24345 �� 

23822 

4. �Zvie「ata (124)一1195I �38 �100 �100 �� 

100 

5. 6. �「bva「 (132,133,13X.139) -I196,19Xl �39 �140951 �140951 �� 

123327 

Poskytnute P「eddavky nazasoby (314A)-1391N �40 � � �� 

B.=, B.1l.1, �DIhodob6 POhradavky S鵬et(細42十「.46 a乏「.52) �41 � � �� 

PohI’adavky zobchodn6ho Styku S鵬et(購43a乏M45) �42 � � �� 

」MFSR6.8。。。,2。.4 �� �s,,。na.」 
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°乙のa" eehIe a �STRANAAKTiv 　b �うf8Io riadku c �Be乏n6雌tovneobdobie　　　　　　　　　　　　Bezprostrednepredchadzajdce 

1i　　B「…〇一お口 �Netlo　2　　　　　　　　血etovn6obdobie 

l　　　Korekcia-fast’2 �Ne備o　3 

1.a. �Pohradかkyzobchod- nehostykuvo6i PrePOjenymtlctOVnym jednotkam(311A, 312A,313A,314A, 315A,31XA)-/391A/ �43 � � �� 

1.b. �器擬誓書薄に Vejd6astiok「empohra- davokvo6iprep。jenym ustovnymjednotkam (311A,312A,313A,314A, 315A,31XA)-/391A/ �44 � � �� 

1.c. �Ostatn6poh「adavky ZObchodnehostyku (311A,312A.313A, 314A,315A,31XA)- 1391N �45 � � �� 

2. �6istahodnota Zakazky (316A) �46 � � �� 

3. �Ostatnepoh「adavky VOCIP「ePOjenym 鴫tovnymjednotkam (351A)-I391N �4了 � � �� 

4. �OstatnepohI’adavky VramCipodieloveJ 心6astiok「empohI.a一 davokvo6ip「epojenym ustovnymjednotkam (351A)-1391N �48 � � �� 

5. �Poh「adavkyvo6i SPOIo6nikom, 6lenomazdruZeniu (354A,355A,358A, 35XA)-I391N �49 � � �� 

6. �Pohradavky Zde「ivatovych Ope「急C= (373A,376A) �50 � � �� 

7. 8. �In6poh「adavky (335A,336A,33XA, 371A,374A.3了5A. 378A)一1391N �51 � � �� 

OdIoZenadaf千ova POhradavka (481A) �52 � � �� 

B,川, �Kratkodob6 pohradavky S面eet(r.54+r"58 a主「.65〉 �53 �618553 �609891 �� 

8662 � �522917 

B.=l.1. �Pohrad急vky ZObchodn6ho Styku S心eet(r.55a2r,57) �54 �516279 �507617 �� 

8662 � �403225 

1.a. �Poh「adavkyzobchod・ n6hostykuvo6i P「eP。jenym鴫tovnym jednotkam(311A, 312A,313A,314A, 315A31XA)-/391A/ �55 � � �� 

1.b. �鵠擬嵩書詩語 鰭親 315A31XA)-/391A/ �56 � � �� 

」MFSR6..8。。。,2。,4 �� �s,。。n。5」 
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°これa" るehle a �STRANAAKTiv 　b �う(sIo 「iad農u c �Bein61:6tovn6obdobie　　　　　　　　　　　Bezprostrednep「edchadzajl]ce 

1i　　B「utto-6ast’1 �Netto　2　　　　　　　　　鵬tOVn6obdobie 

l　　　Korekcia-6ast’2 �Ne録0　3 

1.c. �Ostatn6pohradavky ZObchodnehostyku (311A,312A,313A, 314A,315A,31XA)- I391N �57 �516279 �507　617 �� 

8　6　62 � �40　3225 

2. �6istahodnota Zakazky (316A) �58 � � �� 

3. �Ostatn6pohradavky VO6ip「epojenym t16tovnymjednotkam (351A)-I391N �59 � � �� 

4. �Ostatnepohradavky ∨「amCipodieiovej 面eastiok「empoh「a- davokvo6ip「epojenym 面etovnymjednotkam (351A)-I391N �60 � � �� 

5. �Poh「adavkyvo6i SPOiochikom,創enOm azd叫Zeniu(354A, 355A,358A,35XA, 398A)-1391N �61 �9　0　000 �9000　0 �� 

9　0　000 

6. �Socialnepoistenie (336A)-I391N �62 � � �� 

7. �DaFIOVePOhi’adavky adotacie (341,342,343,345, 346,347)-1391N �63 � � �� 

7　27　7 

8. �Pohradavky Zde「ivatovych OPeraCii (373A,3了6A) �64 � � �� 

9. �In6pohradavky (335A,33XA,371A, 374A,375A,378A) ーI391N �65 �12274 �12　2　7　4 �� 

2　2　415 

B.IV �K「atkodoby finan6nymajetok S蛭et(購67a乏r.70) �66 � � �� 

B.iV.1. �Kratkodobyfinan6ny 難離 25XA)-1291A,29XA/ �67 � � �� 

2. �緩欝‾ 25XA)-/291A,29XAV �68 � � �� 

3. �Vlastn6akciea VIastn6obchodne POdieIy (252) �69 � � �� 

4. �Obstafavany k「atkodobyfinan6ny majetok (259,314A)-1291N �70 � � �� 

」MFSR6,8。。。,2。,4 �� �s,「。na。」 
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oこれa・ eenie a �STRANAAKTiv 　b �う(si○ ○iadku c �Be乏n6鵬tovn6obdobie　　　　　　　　　　　　Bezp「ostrednep「edchadzaj血ce 

1i　　Brutto-6asで1 ���Netto　2　　　　　　　　血etovn6obdobie 

l　　　Korekcia-6ast,2 ���Ne録o　3 

B.V �Finan6n6面ety 「.72十「73 �71 �44215 ���44215 �� 

7130 

B.∨.1. �Peniaze (211,213,21X) �72 �44215 ���44215 �� 

6559 

2. �utrtyvbankach (221A,22X,十l-261) �73 � ��� �� 

571 

C. �6asov6rozli§enie S蒔et(輸75a乏購78) �74 �13969 ���13969 �� 

9858 

C.1. �NakIadybuducich Obdobidihodob色 (381A,382A) �75 � ��� �� 

2. �N謝ladybud地ch obdobik「atkodob6 (381A,382A) �76 �13969 ���13969 �� 

9858 

3. �P「ijmybuducich obdobidIhodobe (385A) �77 � ��� �� 

4. �PrijmybudtlCich Obdob(k屯tkodob色 (385A) �78 � ��� �� 

〇番na・ �STRANAPASiv 　b ���eisIo �BeZn6心6tovn6obdobie　4 ��Bezp「OSt「edne 
eenle a ����riadku c ���PredchadzajtlCe面etovneobdobie　5 

spoLUV」ASTNEiMANIEAZÅvÅzKY 「.80+「.101十「.141 ���79 �3064309 ��2789454 

A. �VIastn6imanie「.81+r.85+r,86+r.87+ 「,90十「.93+細97+○○100 ���80 �930168 ��953103 

A.l. �ZakIadn6imanie　s心eet(r.82a2r.84) ���81 �420000 ��420000 

A工1. 2. �Zakiadneimanie(411alebo+/-491) ���82 �420000 ��420000 

Zmenazakiadn6hoimania+/-419 ���83 � �� 

3. �Pohradavkyzaupisan6vlastn色imanie (l-I353) ���84 � �� 

A.=. �Emisn6aZio(412〉 ���85 � �� 

A,川. �Ostatn6kapit創ov6fondy(413) ���86 �110161 ��110162 

A,lV A.iV.工 �Zakonn6reze「vn6fondyr.88+r.89 ���87 �42000 ��42000 

Zakonny「ezervnyfondanedeiite師yfond (417A,418.421A,422) ���88 �42000 ��42000 

2 �Rezervnyfondnavlastn6akcieavIastn6 POdiely(417A,421A) ���89 � �� 

MFSR6.18009/2O14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　St「ana7 
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o乙na一 �STRANAPASiv 　b �引slo �Be2n6血6tovn6obdobie 　　4 �BezprostrednepredchadzajtICe鴫tOVn6 
6ehle ��rぬdku ��Obdobie 

a ��c ��5 

A.V �Ostatn6fondyzozisku　r.91+「.92 �90 � � 

A.V.1. �§tatuta「nefondy(423,42X) �91 � � 

2. �Ostatnefondy(427,42X) �92 � � 

A,Vi. �Ocef千ovacierozdieIyzprecenenia S心6et(r.94a主r.96) �93 � � 

A.VI.1. �Ocefrovacie「ozdielyzprecenenia majetkuazavazkov(+/-414) �94 � � 

2. �Oce斤ovacierozdjeiyzkapitaiovych 心6astin(+/-415) �95 � � 

3. �Oc〔涌ovacie「ozdieIyzprecenenia P「iz柏seni,SPIynutia「ozdeleni(+l-416) �96 � � 

A.VIし �VysledokhospodareniaminuIych「okov 「,98十「,99 �97 �292442 �320402 

A.Vii.1. �Ne「ozdeIenyziskminuIych「okov(428) �98 �292442 �32　040　2 

2. �Neuh「adenast「ataminuIych「okov(/-/429) �99 � � 

A.Vi‖. �Vysledokhospoda「enjazadctovn6obdo一 biepozdaneni/+」r.Ol-(r.81+「.85+「.86 +r.87+r.9O+r.93+「.97+r.101+r.141) �100 �65565 �60　539 

B, �Zavazky　r.102+r.118十「"121+r.122 +「136十「.139十〇〇140 �101 �2008458 �1670459 

B,i, �Dlhodob6zavさzky S直るet(○○O3+○○107a主事117) �102 �104404 �2　7550 

B.t.1, �Dihodob6zav釜zkyzobchodn6hostyku Suset(」lO4aZr.106) �103 � � 

1.a. �講読鵠詳罵群 �104 � � 

1.b. �欝謀議器訪韓 �105 � � 

1.c. �Ostatnezavazkyzobchodnehostyku (321A,475A,476A) �106 � � 

2. �6istahodnotaz氷azky(316A) �107 � � 

3. �Ostatn6zavazkyvo6iprepo」enym uctovnymjednotkam(471A,47XA) �108 � � 

4. �鵠霊諸藩書誌幣盤罵m jednotkam(471A47XA) �109 � � 

5. �OstatnedIhodobezavazky(479A,47XA) �110 �85514 �6909 

6. �Dlhodobeprijatep「eddavky(475A) �111 � � 

7. �DIhodobezmenkynadhradu(478A) �112 � � 

8. �Vydan6dIhopisy(473A/-/255A) �113 � � 

9. �Zavazkyzosoc胤nehofondu(472) �114 � � 

10. �inedlhodobezavazky (336A,372A,474A.47XA) �115 � � 

11. �DIhodob6z乞IVaZkyzderivatotrychope「ac= (373A,377A) �116 � � 

12. �OdioZenydafiovyzavazok(481A) �117 �18890 �20641 

st,ana。 」
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°重ha・ �STRANAPASiv 　b �うisio �Be乏n6tI6tovn6obdobie 　　4 �BezprostrednepredchadzajtICe鵬tOVn6 
ee面e ��「iad農u ��Obdobie 

a ��c ��5 

B.Il. �Dlhodob6rezervy　r.119+r.120 �118 � � 

B.=.1. �Zakonne「eze「vy(451A) �119 � � 

2. �Ostatne「ezervy(459A,45XA) �120 � � 

B.看ii. �DIhodob6bankov6dve「y(461A,46XA) �121 �218450 �211944 

B.iV. �K「atkodob6zavazky S蒔et(r.123+r.127a2r,135) �122 �79　3　618 �703595 

B.i立て. �Zavazkyzobchodn6hostyku S蒔e((M124a王手126) �123 �587797 �511027 

1.a. �Z台∨釜Zkyzobchodnehostykuvo6ip「epQjenym 鴫tovnymjednotkam(321A,322A,324A, 325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA) �124 � � 

1.b. �盤霊能誰鴇蕊塁謹書e-ovej 盤肇娼擬昔風全称,325A- �125 � � 

1.c. �Ostatnezavazkyzobchodn6hostyku (321A,322A,324A,325A,326A,32XA, 475A,476A,478A,47XA) �126 �58　7　797 �511027 

2. �6istahodnotazakazky(316A) �127 � � 

3. �OstatnezavきZkyvo6iprepojenymustovnym jednotkam(361A,36XA,471A,47XA) �128 � � 

4. �語言語濡葦露盤認諾m jednotkam(361A,36XA,471A,47XA) �129 � � 

5. �Z台v台Zkyvo6ispoio6nikomazd「uZeniu(364, 365,366,367,368,398A,478A,479A) �130 � � 

6. �Zavazkyvo6izamestnancom (331,333,33X,479A) �131 �78　5　7　9 �7　3071 

7. �Zavazkyzosocialnehopoistenia(336A) �132 �49817 �558　3　6 

8. �Da斤ovezavazkyadotacie (341,342,343,345,346,347,34X) �133 �25523 �13899 

9. �Zavazkyzderivatovychope「acii (373A,377A) �134 � � 

10. �lnezavazky (372A,379A,474A,475A,479A.47XA) �135 �51902 �49762 

B,V �K「atkodob6rezervy　r.137十「.138 �136 �91349 �80　800 

B.∨.1. �Zakonne「ezervy(323A,451A) �137 �87373 �75　711 

2. �Ostatne「ezervy(323A,32X,459A,45XA) �138 �3976 �5089 

B.VI. �Be主n6bankov6dvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) �139 �800637 �646570 

B.Vll. �K「atkodob6finan6n6vypomoci (241,249,24X,473A,IJ255A) �140 � � 

C, �easov6「ozliSenie S蒔et(「142a主「.145) �141 �125　68　3 �165892 

C.1. �Vydavkybuddcichobdobidlhodobe (383A) �142 � � 

2. �VydavkybudtlCichobdobik胎tkodobe (383A) �143 �3985 �17 

3. �Vynosybuducichobdobidlhodob6 (384A) �144 �7　77　71 �121699 

4. �Vynosybuducichobdobikfatkodobe (384A) �145 �4　3　9　27 �44176 

」 MFSR。8。。。,2。,4　　　　　　　　　　　　　　　S,「an。。 」



市議謝D-e202041368情o314330901岨川i剛8Ill漢l「 

Oこれa- ee巾ie �丁ext �5lsIo 「iadku �Skuto6nost’ 

be乏n6t16tovn6obdobie �bezprostrednepredchadzajtlce面etovn6 　　　　bdb“ 

a �b �c �1 �○○Ie 　2 

★ �eistyobrat(6ast'un.tr.6podra 之氷ohaI �01 �5645　716 �4802084 

青青 �Vynosyzhospoddrsk句6innostispolu S面eet(r.03aZr.O9) �02 �5645716 �4802084 

i �T「Zbyzp「edajatovaru(604,607) �03 �907100 �439670 

i上 �T「Zbyzp「edajavlastnychvyrobkov(601) �04 �4303457 �4037154 

I帖 �T「Zbyzp「edajasluZieb(602,606) �05 �2248　5　6 �22　3651 

IV. �Zmenystavuvn血「oorganizachychzasob (+り(d6tovaskupina61) �06 �523 �-57587 

∨. �Aktiv細a(鴫tovaskupina62) �07 � � 

∨上 �鵠岩盤離籍謹豊能 materialu(641,642) �08 �73797 �48593 

V帖 �Ostatn6vynosyzhospodarskej6innosti (644,645,646,648,655,657) �09 �135　9　83 �110　603 

★★ �N[寝iadynahospodarsku6innost’spolu 〇〇〇十「.12十手13十「.14十r.15十〇20十 「.21+「24十手25十〇26 �10 �5507024 �466　3　347 

A. �NakIadyvynaloZenenaobsta「anie Predanehotova「u(504,507) �11 �774645 �375385 

B. �Spot「ebamaterialu,ene「gieaostatnych neskIadovate「nychdod乞iVOk(501,502,503) �12 �1491077 �1427379 

C. �Op「avnepoioZkykzasobam(+/一)(505) �13 � � 

D. �SIuZby(心6tovaskupina51) �14 �899516 �748517 

E. �Osobn6naklady(r.16aZ「.19) �15 �1791823 �1582224 

巨.1. �Mzdov6nakIady(521,522) �16 �1287601 �1138972 

2. �Odmeny引enomo「gchovspoIo6nostia d「uZstva(523) �17 � � 

3. �Nakiadynasoc治lnepoistenie (524,525,526) �18 �44248　7 �388　296 

4. �Sociainenaklady(527,528) �19 �61735 �54956 

F. �DaneapopIatky(ustovaskupina53) �20 �85　5　3　7 �79905 

G. �言誤欝器欝emu �21 �35　0254 �356147 

G.1. �OdpisydIhodob6honehmotnehomajetku adihodobehohmotnehomajetku(551〉 �22 �350　254 �35　6147 

2. �諜誤認轄emu �23 � � 

H. �Zostatkovacenap「edan6hodihodob6ho majetkuap「edan6homaterialu(541.542) �24 �68748 �48　50　7 

I. �Opravn6poIo2kykpoh「adavkam(+l-) (547) �25 �1713 �1796 

J. �Ostatnenakiadynahospodarsku6imost’ (543,544,545,546,548,549,555.557) �26 �43711 �43487 

★青身 �VysIedokhospoda「enlazhospod急rskej 6innostI(+I-)(r.02・r.10) �27 �138692 �138737 

」 MFSR…。。,2。14　　　　　　　　　　　　　　　s,.。n。.。 」
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a �b �c �1 �○　○ie 　2 

★ �Pridanahodnota(r.03+「.04+r.05+ 「・O6+「.07)-(r,11+r.12+r.13+r.14) �28 �2270698 �2091607 

★★ �Vynosyz¶nan6nej6innostispolur.30 十手31+「.35十「.39十「.42十「.43十「.44 �29 �39 �45 

∨用. �TrZbyzpredajacennychpapie「ova POdieIov(661) �30 � � 

iX. �VynosyzdIhodob6hofinan6nehomajetku S鴫et(r.32aZr.34) �31 � � 

iX.1. �Vynosyzcennychpapierovapodjelov Odprepojenychd6tovnychjednotiek(665A) �32 � � 

2. �認諾鰐盤;, �33 � � 

3. �Ostatnevynosyzcennychpapie「ova POdielov(665A) �34 � � 

X. �Vynosyzkratkodobehofinan6n6homajetku S嶋et(「.36a乏「.38) �35 � � 

X.1. �Vynosyzkratkodobehofinan6n6homajetku Odprepojenych面etovnychjednotiek(666A) �36 � � 

2. �Vynosyzkfatkodob6hofinan6n6homajetku 苫豊設親認罵詩語前。。6A) �37 � � 

3. �Ostatn6vynosyzkratkodob6hofinan6n6ho majetku(666A) �38 � � 

Xi. �Vynosov6d「oky(「.4O+「.41) �39 � � 

Xi.1. �Vynosovedrokyodp「epojenych ustovnychjednotiek(662A) �40 � � 

2. �Ostatnevynosoveu「oky(662A) �41 � � 

X仕 �Ku「zov6zisky(663) �42 �39 �45 

Xi川 �Vynosyzpreceneniacennychpapie「ova vynosyzderivatovychope「acii(664.667〉 �43 � � 

XiV. �Ostatnevynosyzfinan6nej5innosti(668) �44 � � 

★■青 �Nakladynafinannl]6innost’spoiur.46 十手47+「48十「.49十「.52+「.53+「.54 �45 �519　3　6 �53　392 

K. �P「edan6cennepapie「eapodieiy(561) �46 � � 

」. �NakIadynakratkodobyfinan6nymajetok (566) �47 � � 

M. �Opravn6poIo2kykfinan6n6mumajetku (十I-)(565) �48 � � 

N. �NakIadov6d「oky(「.50+「.51) �49 �34110 �39198 

N.1. �NakIadov色血okyprep「epojene面etovn6 jednotky(562A) �50 � � 

2. �OstatnenakIadov6droky(562A) �51 �34110 �39198 

0. �Kurzovestraty(563〉 �52 �2　3　0 �351 

P �Nakiadynapreceneniecennychpapie「ova n副dadynade「ivatov6ope「acie(564,567) �53 � � 

Q. �Ostatn6nakIadynafinancht16innost’ (568,569) �54 �17596 �13843 

」 MFSR6. ,8。。。,2。.4　　　　　　　　　　　　　　　s,「ana., 」
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★裏書 �VysIedokhospodaleniazflnan6nej 6innosti(+/")(r.29-r.45) �55 �-51897 ��-53347 

★★青書 �VysIedokhospodaleniaza面etovn6 Obdobiepredzdanenim(+/一〉(「.27+○○55) �56 �86795 ��85390 

R. �D〔涌zprijmov(「.58+r.59) �57 �21230 ��24851 

R.1. �Da肴zpr"movspIatna(591,595) �58 �22982 ��23337 

2. �D∈涌zprumovodio2ena(+√)(592) �59 �-1752 ��1514 

S. �P「evodpodieiovnavysIedkuhospoda「enia SpOioenikom(十I-596) �60 � �� 

★★青嶋 �Vysledokhospod各reniazad6tovn6 obdoblepozdaneni(+/") (「・56○○57"「,60) �61 �65565 ��60539 
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2017 

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie  

pre malé účtovné jednotky  

v znení Opatrenia č.MF/19927/2015-74 (FS č.12/2015)  

 

 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       

           Hlavný predmet podnikania :              27.40.0   Výroba elektrických svietidiel 

           Účtovné obdobie:                                Kalendárny rok  2017 

 

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU) 

(Do veľkostnej skupiny mala účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa 

aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 350 000 eura, ale nepresiahla 4 000 000 eur, čistý 

obrat presiahol 700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia presiahol 10, ale nepresiahol 50).   

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Áno/Nie 

Netto aktíva celkom               3 064 309                 2 789 454     áno 

Čistý obrat celkom               5 645 716                 4 802 084     áno 

Počet zamestnancov                      126                         122     nie 
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Komentár: UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – malá účtovná jednotka, preto 

zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23378/2014-74 v znení 

neskorších predpisov). 

 

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:    12.06.2017 

 
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 131 131 

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

126 122 

počet vedúcich zamestnancov 8 8 

 

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 
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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 

 

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 
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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: 

.............................................. 

 

 

 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: 
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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 

 

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. 
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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 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,  hnuteľné veci 3 953 €   2016 - na dobu neurčitú 

Stroje -CNC las.rez.centr. 3D ohyb.cent .Ohr.lis 3 639 €   2014 - na dobu neurčitú 

Dopravné prostriedky 14 658 € 
Zákonné,hararijné poistenie 

poistenie v rámci leasingu 

 
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   1621506    2284996       90555        0   4138974 

Prírastky           6956     483723 
        
       0 

   490679 

Úbytky      - 35802             -35802 

Presuny     173921         210732     -384653       0         0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

    141917  1795427   2466882      189625        0   4593851 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   858438  1567618           2426056 

Prírastky      79805    305199          385004 

Úbytky      -35802           -35802 
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Presuny            

Stav na konci 
účtovného obdobia 

    938243  1837015           2775258 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

       141917    763068   717378      90555         0   1712918 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

       141917    857184   629867     189625          0   1818593 

 
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 1621506  2246303       88213        0 4097939 

Prírastky          41035       500   41535 

Úbytky                

Presuny             38693     -38693      -500       -500 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

    141917 1621506  2284996      90555        0 4138974 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   786666  1283243           2069909 

Prírastky      71772   284375        356147 

Úbytky            

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   858438  1567618           2426056 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 
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Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   141917   834840   963060      88213         0   2028030 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   141917   763068   717378      90555         0   1712918 

 
 
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 794 076 

 

 

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          100 000 

 

 
 
 
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  

       7 845        2 365                1 548         8 662 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu        7 845        2 365                 1 548         8 662 
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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    

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku               269 821          237 796          507 617 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

               90 000            90 000 

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie               

Iné pohľadávky                12 274             12 274 

Krátkodobé pohľadávky spolu              372 095           237 796           609 891 

 
 
 

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             254 320 

 

 

 

 

 

 



Poznámky Úč. POD 3-01                                IČO: 31433090                DIČ: 2020413681 
 

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                44 215                 6 559 

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky 

                      0                    571 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky termínované 

  

Peniaze na ceste   

Spolu                44 215                 7 130 

 

 

 

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 
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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 60 539 

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                  60 539 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu                   60 539 

 
 
 
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   
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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             0 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:    80 800   91 349    80 800       91 349 

    Rezerva na dovolenky    55 999   64 625    55 999        64 625 

    Rezerva na poistné    19 712   22 748    19 712     22 748 

    Rezerva na audit      2 060     2 060      2 060       2 060 

    Rezerva na odchodné      3 029     1 916           3 029      1 916      

 

 

 

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             0 

     Rezerva na odchodné             0             0             0 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:    60 838    80 800    60 838        80 800 

    Rezerva na dovolenky    43 335    55 999    43 335        55 999 

    Rezerva na poistné    15 443    19 712    15 443        19 712 

    Rezerva na audit      2 060      2 060      2 060          2 060 

   Rezerva na odchodné          0      3 029          0       3 029 
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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                 104 404                    27 550 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov 

                                    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov 

                   85 514                     6 909 

Krátkodobé záväzky spolu                  587 797                   703 710 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

                  587 797                   703 710 

Záväzky po lehote splatnosti                   162 950                     80 682 

 
 

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: 

             87 857               92 834 

odpočítateľné     

zdaniteľné              87 857               92 834 

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

                              

odpočítateľné                                 

zdaniteľné                               

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty               -4 319                -5 456 

Sadzba dane z príjmov ( v %)                    21                    21 

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok                18 890                20 641 

Zmena odloženého daňového záväzku                -1 751                  1 514 

Zaúčtovaná ako náklad                 -1 751                  1 514     

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   
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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                    2 411                     1 448 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu                     6 820                     6 018   

Tvorba sociálneho fondu spolu                     9 231                     7 466 

Čerpanie sociálneho fondu                      9 231                     7 466 

Konečný zostatok sociálneho fondu                         0                         0 

 
 
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 
bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 
 

 SLSP  EUR    3,50  31.03.2020        102 297   102 297   184 149 

 SZRB  EUR    7,06  21.05.2017               0          0          0 

 SLSP  EUR    2,60  31.05.2022        116 153                 116 153          0 

UNICREDIT  EUR   2,30 31.05.2018              0          0    27 795 

Krátkodobé bankové úvery 
 

 SLSP KONTOKORENT  EUR   2,20  28.02.2017      197 548  197 548  121 381 

UNICREDIT 
KONTOKORENT 

EUR  3,00  20.06.2017      459 434 
 459 434  323 329 

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

SZRB EUR  7,06 11.05.2017           0        0    53 348 

UNICREDIT EUR  2,30 31.05.2018       27 795    27 795    66 660 

 SLSP EUR  2,60 31.05.2022        34 008   34 008          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     40 827       74 759       49 154        6 909   

Finančný náklad       2 887         3 089          1 645           468   

Spolu    43 714       77 848         50 799        7 377     

 
 
 
 
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    24 345   23 822     81 409         + 523   -57 587  

Zvieratá         100         100          100     

Spolu    24 445    23 922     81 509         + 523   -57 587 

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        + 523  -57 587 
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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     4 303 457     4 037 154 

Tržby z predaja služieb        224 856        223 651 

Tržby za tovar        907 100        439 670 

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou        210 303        101 609 

Čistý obrat celkom     5 645 716     4 802 084 

 
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 

           1 752 
 

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

             1 514 

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 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 
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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: 

       86 795 x x         85 390 x x 

teoretická daň  x 18 227   21 x 18 786   22 

Daňovo neuznané náklady         31 799 
  

        29 025 
  

Výnosy nepodliehajúce dani           9 158 
  

         8 338 
  

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty 
      

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu           +22 641 
  

          +20 687 
  

Splatná daň z príjmov x 22 982 
 

x 23 337 
 

Odložená daň z príjmov X  -1 752 
 

X 
 
+1514  

Celková daň z príjmov  x 21 230 
 

x 24851 
 

 
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      

60 000      

Nepeňažné príjmy 
      

      

Peňažné preddavky 
      

      

Nepeňažné preddavky 
      

      

Poskytnuté úvery 
      

      

Poskytnutá pôžička 
90 000      

  90 000      
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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 

BRIANA – Ing. Eva Harisová 11  20 000 

HARIS – Ing .Ernest Haris 08 30 000 30 000 

BRIANA – Ing. Eva Harisová 08 30 000 30 000 

    

    

    

    

    

    

 
 
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 

          



Poznámky Úč. POD 3-01                                IČO: 31433090                DIČ: 2020413681 
 

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 

   320 402         -88 500     +60 539     292 442 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

          

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

     60 539           65 565        -60 539      65 565 

Ostatné položky vlastného 
imania 

          

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby- podnikateľa 

          

 
 

Tabuľka č. 2 

Položka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a B c d e f 

Základné imanie     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 

    316 195         -40 000     +44 207     320 402 

Neuhradená 
strata minulých rokov 
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Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

      44 207      60 539        -44 207       60 539 

Ostatné položky vlastného 
imania 

          

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby –
podnikateľa 

          

 
 
 
 
 
 
 

 

Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

1a) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý 

vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo 

nenastane jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto 

majetkom sú – napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv: 

bez náplne 

 

1b) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí, 

z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; 

takými podmienenými záväzkami sú: 

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane 
lebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky: 
bez náplne 

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto 
povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: 

 

 

2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch - napríklad zákonná povinnosť 

alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: bez náplne 
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3) Podsúvahové účty – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových 

účtoch (§ 85 PU): 

Názov podsúvahovej položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok     

Majetok prijatý do úschovy     

Pohľadávky z opcií     

Záväzky z opcií   

Odpísané pohľadávky   

Iné ............................   

 

 

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI 

(Následné udalosti) 

 

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali v čase po 

závierkovom dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky (t.j. do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU) a ktoré 

nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad: 

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: bez náplne 

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: bez náplne 

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky: bez náplne 

d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti: bez náplne 

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku: bez náplne 

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, 

prevádzkarne: bez náplne 

g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere: bez náplne 

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky: bez náplne 

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma: bez náplne 

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky: bez náplne 
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[Vysvetlivky: Následná udalosť – udalosť, ktorá sa stala následne po závierkovom dni do dňa podpísania výkazov 

– uvádza sa v poznámkach. Upravujúci závierkový účtovný prípad – stal sa do závierkového dňa, len bol zistený 

do dňa podpísania výkazov – riadne sa účtuje do hlavnej knihy a riadne sa vykazuje vo výkazoch (§ 17/8 ZoU; § 

2a; § 18/9; § 19/6; § 48/3; § 50/6 PU).] 

 

Článok VII – OSTATNÉ INFORMÁCIE 

 

1) Informácie o výlučnom práve poskytovať služby vo verejnom záujme: bez náplne 

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): bez náplne 

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): bez náplne. 

 
 
 

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 


