
Dodatok sPrivY auditora

o overeni sirladu qirodnej spr6vy s fdtovnou z6vierkou
v zmysle zdkona C,. 54012007 Z.z. $ 23 odsek 5

Statut6rnemu org6nu spolodnosti ORgECl, 
Hj ;;"., 

Be5efiovsk6 cesta 7, Novd Z6mky

I. Overila som irdtovnti z6vierku spolodnosti ORGECO spol. s r.o (,,Spolodnost"') k 31.

decembru 2013, uvedenri na stran6ch 33-81, ku ktorej som dfia 3.7.2014 vydala spr6vu

nez6visldho auditoraav ktorej som vyjadrila svoj n6zor v nasledujircom zneni:

Ndzor

podfa m1jho ndzoru, rt&ovnd zdvierka poskytuje pravdiuit a verni' obraz tinaninei situticie

spoloinosii ORGECO spol s F.o, k 31, decembru 2013 a visledhu iei hospodtirenia za rok

koniiaci k uvedenimu ddtumu v srtlade so ztikonom o rtituvnictve.

il. Overila som sflad qirodnej spr6vy s vySSie uvedenou ridtovnou zfvierkou.

Za spr1vnost' zostavenia qfrodnej spr6vy je zodpovedny Statut6rny org6n Spolodnosti. Mojou

rilohou je overit' srilad v;irodnej spr6vy s ridtovnou z6vierkou ana zfuklade toho vydat' dodatok

spr6vy auditora o sirlade qirodnej spr6vy s irdtovnou z6vierkou.

Overenie som uskutodnila v stlade s Medzin6rodnymi auditorskymi Standardami. Tieto

Standardy poZadujf, aby audftor napl6noval a vykonal overenie tak, aby zfskal primeranit

uistenie,-Ze inform6cie uvedend vo vyrodnej spr6ve, ktor6 sf predmetom zobrazenia v fdtovnej

zhvierke, sir vo vsetk;ich vyznamnych s0vislostiach v stlade s prislu5nou 0dtovnou z6vierkou.

Inform6cie uvedend vo vyrodnej spr6ve na stran6ch l-30 som posfdila s inform6ciami

uveden;fmi v irdtovnej zhvierke k 31. decembru 2013. In6 fdaje a informdcie, ako irdtovnd

informircie zfskand zttltovnej zdvierky a fdtovnych knih som neoverovala. Som presveddenil, Le

vykonand overovanie poskytuje dostatodn;i a vhodn;i zilklad pre m6j nhzor.

podl'a m6jho nizoru sf riitovn6 informicie uveden6 vo vyroinej sprive spoloinosti
ORGECO spoL s no. v slilade s fCtovnou'z6vierkou k 31. decembru 2013.

V Novych Zimkoch, 9.9.2014

Ing. Katarina SzticsovS
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I.    IDENTIFIKAČNÉ   ÚDAJE   SPOLOČNOSTI 
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Spoločnosť zabezpečuje svoju činnosť so stavom pracovníkov  100. 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                             -   Ing. Michal Halienka 

    * ekonomický úsek                          -   Ing. Eva Harisová,  Helena Istenesová 

 

 02  -  MONTÁŽ  SVIETIDIEL                -   Andrej Gál 

 03  -  SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO     -    Róbert Bresťák 

 04  -  KOVOVÁ PRVOVÝROBA            -    Ing. Peter Haris,  Štefan Dreska 

 

 

 

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 

 

 

II.    ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA  A  SHJ 
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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 

 

 

 

III.    HISTÓRIA   SPOLOČNOSTI 
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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 ……………………..    3.575.205,- 

 

 

 

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. 

 

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  
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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 

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. 
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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 
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V roku 2012:    

 -  rozšírila svoje aktivity  do oblasti  kovovýroby 

 -  dala do prevádzky CNC Laser vysekávacie  centrum 

 -  vyrábala  ochranné  kryty ventilátorov  dúchadiel. 

 -  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 
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 Prognóza na rok 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 

 

 

Plán výroby na rok 2014                                                     v tis €     

Dekorácie                                                                                    2 610  

- Výroba pre BLACHERE                                                                 2 225  

- Vianočná výzdoba – Motívy  SR                                                        180  

- Predaj vianočných dekoračných prvkov                                            130   

- Predaj 3D ILUN                                                                                  75  

Svietidlá                                                                                         260  

Kovovýroba                                                                                    660  

Export dekorov                                                                                50  

Služby – preprava                                                                           200  

Plánovaná výroba spolu                                                               3 780  

 
 

   

   

   

III.    TRENDY  BUDÚCNOSTI  ROZVOJA 
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Ukazovateľ -  Súvaha     2014   v tis. € 

 1. Neobežný majetok  1700 

 2. Obežný majetok  885 

     -  z toho  zásoby  414 

                    pohľadávky  449 

                    finančné účty  22 

 3. Časové rozlíšenie   7 

Majetok celkom  2592 

 4. Vlastné imanie  967 

     z toho  Základné imanie  420 

                 Kapitálove fondy  110 

                 Fondy zo zisku  42 

                 Výsledok hosp.min.rokov  209 

                 Hospod.výsledok za účt.obd.  186 

 5. Záväzky  1622 

     z toho  rezervy  56 

                 záväzky  717 

                 bankové úvery  849 

 6. Časové rozlíšenie  3 

Pasíva celkom  2592 

   

   

   

   

Ukazovateľ -  Výkaz ziskov a strát     2014   v tis. € 

Tržby za predaj tovaru  505 

Náklady vynaložené na predaný tovar  389 

Tržby za predaj vlastných výr. a služieb  3275 

Spotreba materiálu a energie  1003 

Služby  639 

Osobné náklady  1 177 

Odpisy dlhodobého majetku  243 

Dane a poplatky  41 

Ostatné výnosy   1 

Ostatné náklady   103 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 186 
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Stav vykázaného majetku je nasledovný: 
 
 

Ukazovateľ - rok 2010 2011 2012 2013 Rozdiel 13-12 
1.Neobežný majetok 1244751 1223428 1673810 1668786 -5024 
2.Obežný majetok 749631 700222 764015 790289 +26274 
   z toho - zásoby 498693 411159 395774 308566 -87208 
    - pohľadávky 229269 247998 256548 428737 +172189 
    - finančné účty 21669 41065 111693 52986 -58707 
3.Časové rozlíšenie 7129 9193 9962 5831 -4131 
Majetok celkom 2001511 1932843 2447787 2464906 +17119 
4.Vlastné imanie 773926 808228 856740 930385 +73645 
5.Záväzky 1227179 1124332 1588036 1529210 -58826 
   z toho:      
     - rezervy 27906 29317 39379 54889 +15510 
     - záväzky 479814 488455 877876 795284 -82592 
     - bankové úvery 719459 606560 670781 679037 +8256 
6.Časové rozlíšenie 406 283 3011 5311 +2300 
Pasíva celkom 2001511 1932843 2447787 

 
2464906 +17119 

  
 

Prehľad Aktív (vlastná tabuľka)
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IV.    VÝVOJ EKONOMICKÝCH UKAZOVATE ĽOV 
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1. Neobežný majetok 
Prírastok  neobežného  majetku bol  celkove  235,3 tis €,  z čoho  bol prírastok 
stavebných investícií 99,7 tis €. Po kolaudácií a rekonštrukcií boli do stavu 
dlhodobého hmotného majetku zaradené investičné akcie – Dielňa kovovýroby, 
Zváracia dielňa a trafostanica celkove v hodnote 269,0  tis. €. V roku 2013 boli 
nakúpené výrobné  technologické zariadenia v hodnote 37,6 tis € a  dopravné 
prostriedky v hodnote  82,9 tis €. 
 Výrobné technologické zariadení činia päť kusov zváračiek, závitorez, fókusačná 
kazeta a dve kotúčové píly. Rozšírili sme vozový park o jeden  kamión s návesom a 
o jeden 
úžitkový automobil FORD .  Úbytok majetku činia odpisy dlhodobého majetku 
v hodnote 240,4 tis €. 
 
Pohyb v oblasti neobežného majetku bol nasledovný (v €) : 
Počiatočný stav v zostatkovej hodnote                                                          1 673 810 
Prírastok -  Rekonštrukcia dielni kovovýroby a zváracej dielni                        269 002 
               -  Výrobné technologické zariadenia                                                    37 608                                   
               -   Nákup dopravných prostriedkov                                                     82 905 
               -   Technické zhodnotenie  na HIM-zaradené                                   -154 130    
                   Prírastok celkom                                                                            235 385    
Úbytok   -   Odpisy dlhodobého majetku                                                         240 409 

    Úbytky celkom                                                                                240 409 
Zostatok k 31.12.2013                                                                                   1 668 786 
 
Vlastné zdroje pokrývajú neobežný majetok do výšky 55,75%, teda spoločnosť je 
podkapitalizovaná hlavne v dôsledku zabezpečenia priestorov pre ďalší rast výkonov. 
Celková opotrebovanosť dlhodobého majetku daná pomerom zostatkovej a 
obstarávacej ceny je 53,58 %, u hnuteľných vecí a súborov  to činí  39,48 %.    
 

2. Obežný majetok 
      

Prehľad Aktív
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Obežný majetok vykazuje rast o 26,2 tis €.   Stav zásob sa  znížil o 87,2 tis. €.  Oproti 
minulému roku  u pohľadávok po lehote splatnosti bol nárast o 42,3 tis. €. 
Z celkového objemu pohľadávok boli prehodnotené ako rizikové pohľadávky vo 
výške 35,7 tis € a na túto sumu bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam. 
Priemerná doba inkasa pohľadávok je 43 dní, čo je o 13 dní viac  ako v minulom 
roku.   
    
 

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

 
Vývoj zdrojov financovania : 

 
2. Vlastné imanie 
 

Vlastné imanie sa zvýšilo o sumu vyprodukovaného zisku 83 645,- € a znížilo 
o výplatu podielu na zisku z roku 2012 spoločníkom vo výške 10 000 €.  Tieto 
pohyby znamenali celkové zvýšenie vlastného imania o 73 645,- €. Oproti minulému 
roku  výška základného 
 imania sa nezmenila. 
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Vývoj záväzkov : 

ZÁVÄZKY [r089+094+106+117+118]
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Celkové záväzky spoločnosti poklesli o 58,8 tis. €. Pokles bol hlavne u dlhodobých 
lízingových záväzkov o sumu 20,4 tis. €,  krátkodobé záväzky z obchodného styku  
poklesli o 62,2 tis. €. Bankové úvery sú oproti minulému roku vyššie o 8,2 tis. €.    

   Ukazovateľ  celkovej zadlženosti poklesol oproti  minulému roku z 0,65 na 0,62. 
 
 
 

Vývoj pohľadávok a záväzkov
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Vývoj bankových úverov : 
 

Bankové úvery súčet [r.119 a 120]
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 Vývoj zadlženosti : 

Celková  zadĺženosť
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Hospodársky výsledok: 

Ukazovateľ v €     2010  2011        2012        2013        rozdiel            

Výsledok hospod. z hospodárskej činnosti         20535  126601    159735      176903    +17168              

Výsledok hospod. z finančnej činnosti              -53570  -48547     -55987       -61242       -5255 

Daň z príjmov                                                    -16996  -13752     -26236       -32016       -5780  

Hospodársky výsledok za účt. obdobie               49969       64302       77512        83645      +6133 

 
Vývoj  hospodárskeho výsledku 

 

Výkaz  ziskov a strát
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Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
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Rast výroby sa prejavil i v raste hospodárskeho výsledku. Dosiahnutý hospodársky 
výsledok bol   83.645,-€ čo je o 6.133,-€  viac ako v minulom roku. 
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Rast výkonov a rozhodujúcich druhov nákladov v porovnaní s minulým rokom:  

         

                                                                                                                                  

Ukazovateľ                                                     2012                2013                rozdiel 

Obchodná marža z predaného tovaru            194993            112000                 -82993 

Výroba                                                           2514839          3017813              +502974   

Spotreba materiálu a energie                         782356            990617               +208261 

Služby                                                              536805            537797                     +992 

Osobné náklady                                              1006333         1137592               +131259 

Odpisy dlhodobého majetku                             187135           240409                +53274   

Zníženie daňových nákladov                              26236             32016                  +5780 

 

Vývoj tržieb a nákladov na tovar
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Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  (601, 602,606)
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Ako nám grafické znázornenie ukazuje je mierny pokles u  tržieb za tovar a naďalej sa 
úspešne zvyšujú tržby za vlastné výrobky a služby, kde medziročný nárast je 19,9%. 
 

Vývoj nákladov
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Vývoj nákladov
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Služby (účtovná skupina 51)
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Vývoj nákladov
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ORGECO spol. s r.o.   nemá   vytvorenú   organizačnú   zložku  

v zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.   ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ 
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ORGECO spol. s r.o.   neúčtovala o nákladoch  na činnosti  v oblasti  

 výskumu a vývoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.   VÝSKUM A  VÝVOJ 
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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. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 
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                                                                               Skutočnosť                    Skutočnosť 

                                                                                rok  2012                       rok  2013 

Priemerný počet zamestnancov :                                  93                                 103 

 -  z toho THP                                                               19                                   19 

 - výrobní  robotníci                                                     74                                   84 

           Montáž                                                              32                                   30  

           Zvárači                                                              14                                   15 

           Elektrikári                                                           9                                     9                            

           Stavba                                                                 2                                     2 

           Prípravári                                                          17                                   28 

 

Mzdové prostriedky (hrubá mzda) celkom          670 748,- €                     772 214,- € 

Priemerná mzda                                                          610,- €                            625,- €   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  VÝVOJ  ZAMESTNANOSTI 
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       Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 

             do vyhotovenia výročnej správy za rok 2013 

 

 

        Nenastali žiadne zmeny po skončení  účtovného obdobia do  vyho-  

tovenia výročnej správy za rok 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 



ORGECO spol. s r.o.

X. ROZHODI{TJTIE YZ OSCHVALNNi U.T.ZAYIERKY

Zfpisnica z valndho zhromaidenia zo dila AL07.2014

Pritomni: Ing. Ernest Haris, PhD. - konatel

Ing. Eva HarisovdL - konatefka

Valne zhrornaidenie spolodnikov schv5.,lilo udtovnu zdvierl<u z,a rok

2OI3 dia 01 .OT .2014 s tym, Ze zisk po zdaneni v hodnote 83.644,76 €

bude preudtovany na udet:

Nerozdeleny zisk z min.rokov - udet 428lOO 83.644,76 €

Informativne:

Stav udtu 411OO0

42troo
428tOO

Zd]rjradn| imanie

Zdkonny rez,ewny fond

Nerozdeleny zisk min.rokov

420.OOO,OO €

42.OOO,OO €

328.222,94 €

V Novych Zdmkoch, OL.O7.2OL4

V"^i^"+A

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

Be5eilovski cesta 7, 940 64 Nov6 Zimky
Tel /Fax :035 I 6426048



Ing. Katarina Sziicsovi, P.Virdayho 13, Nov6 Z6mky
auditor licencia SKAU i. 885

SPRAvA NE ZAVISLEHo AUDiToRA



SPRAVA NEZAVTsLEHo auoirona
Statutiirnemu orgiinu spolodnosti ORGECO spol. s r.o., Beieiovskii cesta 7, Nov6 Z6mky

reo3r433oso

Uskutodnila som audit priloZenej ridtovnej zflierky spolodnosti ORGECO spol. s r.o., ktord
obsahuje sfvahu k 31. decembru 2013, vykaz ziskov a str6t za rokkondiaci k uveden6mu d6tumu,
a pozndmkv, ktor6 obsahujri srihrn vyznamnych ridtovnych zhsad a ridtovn;fch met6d a d'al5ie
vysvetl'uj rice informtlcie.

Zodpovednosf itatutdrneho orgdnu za ilitovnil zdvierku

Statut6rny orgrin je zodpovedny za zostavenie ridtovnej uziwierky,ktorri poskytuje pravdivy a vemy
obraz v stilade so z6konom o fdtovnictve t,. 43112002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (d alej len
,,z{korr o ridtovnictve") a za inteml kontroly, ktor6 Statutrlrny orgrin povaZuje ia potrebne pt"
zostavenie ridtovnej zfvierlriy, ktorri neobsahuje vyznamne nespr6vnosti, di uL u aOrt"Ot, podvodu
alebo chyby.

Zodpovednosf auditora

Mojou zodpovednost'ou je vyjadrit' ndzor na trito ridtovnri zhvierku na z6&adem6jho auditu. Audit
som uskutodnila v srilade s Medziniirodnymi auditorskymi Standardmi. Podfa lfchto Standardov
m6m dodr1iavat etick6 poLiadavky, napl6novat'avykonat'audit tak, aby som ziskala primeran6
uistenie, Ze ridtovnii zhvierka neobsahuj e vyznamnd nespr6vnosti.

Sridast'ou auditu je uskutodnenie postupov na ziskanie auditorskfch d6kazov o sum6ch a ridajoch
vykinanych v ridtovnej zixierke. Zvolend postupy zdvisia od risudku auditora, vr6tane posridenia
izik vyznamnej nespr6vnosti v ridtovnej zixierke, di uL v ddsledku podvodu alebo chyby. pri
posudzovanf tohto rizika auditor berie do rivahy internd kontroly relevantnd na zostavenie ridtovnej
zixierky ridtovnej jednotky ktonl poskytuje pravdivy a verny obraz, aby mohol navrhnrit' auditorsk6
postupy vhodn6 za danych okolnosti, nie v5ak na ridely vyjadrenia ndzoru k ridinnosti intern;fch
kontrol ridtovnej jednotky. Audit talej zaHia vyhodnotenie vhodnosti pouZitlfch ridtovnychzisad a
ridtovnych met6d ako aj primeranosti ridtovnych odhadov, ktor6 urobil Statutrlrny orgln, ako aj
ryho dnoten ie pr ezenthci e ridtovnej zdv ierky .

Som presvedden6, Ze auditorsk| d6kazy,ktor6 som zisk:ala,poskytujri dostatodny a vhodny ziklad.
pre m6j n6nor.

Ndzor

Podfa m6jho ndzoru, rtinvnd zdvierka. poskytuje pravdiui, a vern!, obraz fthantnej situticie
spoloinosti ORGECO spol. s no. k 31. decembru 2013 a u!,sledku jej hospoddrenia zu rok
konliaci k uvedendmu ddtumu v sfilade so zdkonom o rtitovnfctve.

V Novfch Z6mkoch, 3.7 .2014

Ing. Katarina Sziicsovil

dislo licencie SKAU 885
P.V6rdayho L3

940 01, Nov6 Zdmky

B*evid.d. Licencie !
d ,885 5



UVPODlvl1 1

S0vaha Ud POD 1 - 01
UVAHAS

ililIIilffitilililililililil 
-l

k 3 1 . 1 2.2 0 1 3 (vcellicheurach)

Zflznamy dafiov6ho [radu

Miesto pre eviden6n6 dislo Odtladok prezentadnej pediatky dailv6ho 0radu

eiseln6 (daje sa zarovniivajri upri
u,oai;1wfna1ri palidkovlTm pismom (podl'a tohto vzoru), pisacim strojom alebo fladiariou, a io diernou alebo tmavomodrou farbou.iisioE r et i,t r tMN0pQRiT0vxy z o t 2s4s67s9
Dafiov6 identifikadn6 dislo

2020413681
reo

31433090
SK NACE

2 7 .4 0 . 0

Udtovn6zlvierka U6tovn6zitvierka

X riadna zostaven6

mimoriadna X schvdlen6

(vyzna1i sa x)

Mesiac Rok

od 12013
Za obdobie

do12 2019
Bezprostredne od 1 2012
predchSdzaj0ce
obdobie do12 2012

Obchodn6 meno (ndzov) 06tovnej jednotky

ORGECO spo I

Ulica

BESENOVSKA CESTA
PSe obec

94064 NOVE ZAMKY
e islo telef6nu eislo faxu

035 16q26046 035 t6+26048
E-mailov6 adresa

Zostaven6 dia:

2 1 .0 3. 2 0 1 4
Podpisovli zdznam osoby
zodpovednej za vedenie
[6tovnictva:

4rt *-r.,-,/

Podpisovli zdznam osoby
zodpovednej za zostavenie

Podpisovf zivnam Elena
$tatutdrneho org6nu 66tovnej

alebo fuzickej osoby,

Schvdlen6 dia:

01.07.2014

MF SR d. 25947t1t2010 Tladivo vytta6ene
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Ozna-
60nio

a

srnaruaxrlv l.*i",
b c

Bein6 [Ctovn6 obdbbie

1
Brutto - 6asf 1 Nelto )

.rreqne preocnadzatuce
ridtovn6 obdobie

Netto 3
Korekcia - 6asf 2

001SPOLU MAJETOK
r.002 + r.030
+ r. 061

3946243 2464906
1481337 2447787

A. Neobeinf majetok
r. 003 + r. 011
+ t.021

002 3 114 3 9 8 1668786
1445612 1673810

A.l. Dlhodobf
nehmotni majetok

003 0
;-
0

r.010) 0 0
A.t.1. Aktivovan6 ndklady

na vfvoj
(012) - t072.0s1N

004 0 0.

0 0
2. Sofiv6r

(013) - /073, 091A/
005 0 0

0 0
3. I Ocenitelh6 prdva

| (014) - t074, o91N
006 0 0

0 0
4. Goodwill

(015) - /075. 091A/
007 0 0

0 0
5. Ostatny dlhodobf

nehmotn! majetok
(019, 01X) - /079,
07x, 0914/

008 0 0

0 0
6. Obstar6vanf

dlhodobf nehmotn!
majetok
(041) - 093

009 0 0

0 0
7.

Poskytnut6
preddavky
na dlh;crdobfii

010 0 0
nehmotnli majetok
(051) - 0s5A 0 0

A.ll. I Dlhodobi hmotnf
I majetok

I s0iet (r.012 ai
I r.020)

011 3114398 1668786
1445612 1673810

A.il.1. Pozemky
(031 ) - 0e2A

012 141917 141917
0 141917

2. Stavby
(021) - t081, 092N

013 1589037 946499
6 4 2 5 3 8 749162

3.
Samostatn6
hnuteln6 veci a
stbory hnutefnlch
veci
(022) - 1082,092N

014 1327023 523949
803074 566890

L ,. sa'z'u,unto
,,r"n", J



l- 
uvPoD1v1l_3r@ Drc 2020413681 |ilililililillllillllilill 

-l
Ozna-
Crnie

a

STRANAAKTIV

b

Cislo
rladku

c

Bein6 ri6tovn6 obdobie Bezprostredno predchidzajrice
06tovn6 obdobie,| Brutto - dast'l Netto 2

Korekcia - 6asf 2 Netto 3

4. Pestovatelsk6 celky
trvalfch porastov
(025) - /085, 0924/

015 0 0

0 0
5. Z6kladn6 stdrdo a

fa2n6 zvieratA
(026) - /086, 092A/

016 0 0

0 0
6. Ostatni dlhodobli

hmotn! majetok
(02s,02x,032) -
/089,08X,092A/

017 0 0

0 0
7. Obstardvan!

dlhodobli hmotn)i
majetok
(042t -094

018 56421 56421
0 215841

8.
Poskytnut6
preddavky na
dlhodob! hmotnf
majetok
(052) - 095A

019 0 0

0 0
9. OpravnA poloika

k nadobudnut6mu
majetku
(+/. 097) +/- 098

020 0 0

0 0
A.l[. Dlhodobf finanini

majetok
sidet (r. 022 ai
r.029)

o21 0 0

0 0

A.il.1.
Podielov6 cenn6
papiere a podiely v
dcdrskej [6tovnej
jednotke
(061) - 0e6A

022 0 0

0 0
2.

Podielove cenn6
papiere a podiely
v spolodnosti s
podstatnfm vplyvom
(062) - 0964

023 0 0

0 0

3. Ostatnd dlhodob6
cenne papiere a
podiely
(063, 065) - 0964

024 0 0

0 0

4.
P62idky 0dtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 0s6A

02s 0 0

0 0
5. Ostatnf dlhodobf

finandnli majetok
(0674, 069, 06XA)
- 096A

026 0 0

0 0

6.
POZiEky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A

027 0 0

0 0
7. Obstar6vanf

dlhodobf finandnf
majetok
(043) - 0964

028 0 0

0 0

JMF SR d. 25947t1t2010 Strana 3
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Ozna-
Cenie

a

STRANAAKTIV

b

Cisto
riadku

c

Bein6 06tovn6 obdobie Bezprostredne predchidzajtce
tidtovn6 obdobie" I Brutto - dasf 1'rc Netto 2

Netto 3

8.
Poskytnut6
preddavky
na dlhodobi
finandnf majetok
(053) - 0s5A

029 0 0

0 0

B. Obeinf majetok
r.031 + r.038
+ r. 046 + r, 055

030 826014 790289
35725 764015

B.l. Z6soby
s06et (r. 032 ai
r.037)

031 308566 308566
0 395774

8.t.1. Materi6l
(112,119,11X)
- t191, ',tgxt

o32 100382 100382"
0 1342s8

2.
Nedokonden6
u/roba a polotovary
vlastnej vfroby
(121, 122, 12X) -
t192, 193,19Xt

033 0 0

0 0

3. Vfrobky
(123) - 194

034 68624 68624
0 97181

4. Zvieratit
(124\ -',tes

035 100 100
0 100

5. Tovar
(132, 133, 13X, 139)
-/196,19)U

036 139460 139460
0 164235

6. Poskytnutd
preddavky
na zdsoby
(314A) - 3914

037 0 0

0 0

B.lt. Dlhodob6
pohfadiivky
siiet (r.039 aZ
r.045)

038 0 0

0 0

B.ll.1.
Pohladdvky z
obchodn6ho styku
(311A, 312A, 313A,
3144,3154,31xA)
- 39'tA

039 0 0

0 0

2. Cist6 hodnota
zAkazky
(316A)

040 0 0

0 0

3.
Pohladdvky vodi
dc6rskej fidtovnej
jednotke a materskej
06tovnej jednotke
(3514) - 3914

041 0 0

0 0

4.
Ostatn6 pohtad6vky
v r6mci
konsolidovan6ho
celku
(351A) - 3elA

042 0 0

0 0

L ,, sRi,.2ss47t1t2o1o Strana 4



Ozna-
Eenie

a

STRANAAKTiV

b

Cisto Bein6 0itovn6 obdobie Bezprostred ne predchSdzajfce

c . I Brutto - dasf 1'm Nelto 2 uctovn6 0bdobie

Netto 3

5.
PohfadAvky voei
spolo6nikom,
Clenom a zdruZeniu
(354A, 3554, 358A,
35XA) - 3914

043 0 0

0 0

6. ln6 pohtaddvky
(33sA, 33XA, 371A,
37sA, 374A, 37sA,
376A,378A) - 391A

o44 0 0

0 0

7. OdloZend dafiov6
pohladdvka
(481A)

04s 0 0'

0 0

B.lll. Kritkodob6
pohlhdivky
srieet (r. 047 aZ
r.054)

046 464462 428737
35725 256548

8.ilt.1
Pohladavky
z obchodn6ho styku
(311A,312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
391A

047 303664 267939
35725 245630

2. Cista hodnota
zitkazky
(316A)

048 0 0

0 0

3.
Pohfaddvky vodi
dc6rskej [Etovnej
iednotke a materskej
(6tovnej jednotke
(351A) - 3914

049 0 0

0 0

4.
Ostatn6 pohladdvky
v rAmci
konsolidovan6ho
celku
(351A) - 391A

050 0 0

0 0

5.
Pohfad6vky vodi
spolodnikom,
clenom a zdruZeniu
(354A, 355A, 3s8A,
35XA, 398A) - 3914

051 120000 120000
0 0

6. Soci6lne poistenie
(336) - 3914

052 0 0

0 0

7 Daiiov6 pohtaddvky
a dol6cie
(341,342,343, 345,
346, 347) - 3914

053 21008 21008
0 37 24

8. ln6 pohladdvky
(335A,33XA, 371A,
373A,374A, 375A,
376A,378A) - 391A

054 19790 19790
0 7194

B.!V. Finan6n6 06ty
sriEet (r. 056 ai
r.060)

055 52986 52986
0 111693

B.tv.1 Peniaze
(211,213,21X)

056 51957 5 1957
0 11 127I

r uvPop1v1l_s

l@ Dre 2020413681 ilil]tililililililil] -l
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Ozna-
Cenis

a

STRANAAKTIV

b

Cislo
riadku

c

Bein6 ri6tovn6 obdobio Bezorostrad na oradahAtlt sirl o a

1
Brutto - 6ast 1 Netto 2 0itovn6 obdobie

Korekeia - 6asf 2 Netto 3

2. tJdty v bankech
(221A,22X +t- 261)

057 1029 1029
0 414

3. 06ty v bank6ch
s dobou viazanosti
dlh5ou ako jeden rok
22XA

058 0 0

0 0

4. Kratkodoby finandny
majetok
(251,253,256,2s7,
25X) - t291,29Xt

059 0 0

0 0
5. Obstar6vani

kr6tkodobf finandnf
majetok
(zss, 314A) - 291

060 0 0"

0 0
c. 6asov6 rozli5enle

sridet (r. 062 ai
r.06s)

061 5831 5831
0 9962

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

062 0 0

0 0

2. Nakhdy bud0cich
obdobi kr6tkodob6
(381A, 382A)

063 5831 5831
0 9678

3. Prijmy bud0cich
obdobl dlhodob6
(385A)

064 0 0

0 0

4. Prijmy bud0cich
obdobi kr6tkodob6
(385A)

065 0 0

0 284

Ozna-
eenio

a

STRANA PASiV

b

dtslo
ladkr

c
Bein6 [Etovn6 obdobie

4

Bezprostredne predchiidzajrice ri6tovn6
obdobie

5
SPOLU VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY
r.067 + r. 088'+ r. 121

066 2464906 2447787
A. Vlastn6imanie

r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. Ob4 + r. 087 067 930385 856740
A.I. Z6kladn6 imanie sriEet 1r.069 aZ 072) 068 420000 420000
A.1.1 ZAkladn| imanie (411 alebo +/- 491) 069 420000 420000

L *. sRe.2ss47t1t2o1o StrunuO J



O:na-
Cenie

a

STRANA PASIV

b

eisb
riadk!

c
Bein6 06tovn6 obdobia

4

Bezprostredne predchedzajice li6tovn6
obdobie

5

2.
Vlastn6 akcie a vlastn6 obchodn6 podiely
(t-t2521

070 0 0

3" ZmenazAkladndho imania +/- 419 071 0 0

4.
Pohladdrvky za upisan6 vlastn6 imanie
(/-/353)

072 0 0

A.[. Kapit6lov6 fondy siiet (r. 074 ai O79l 073 110162 110162
A.[.1. Emisne 62io (412) 074 0 0

2. Ostatn6 kapitebv6 fondy (413) 075 110162 110162
3.

ZAkonnl rezervnli fond (Nedelitefn! fond)
z kapit6lovfch vkladov (417,418) 076 0 0

4. Oceiovacie rczdiely z precenenia majetku
a zAvilzkov (+l- 414)

077 0 0

5.
Oceiovacie rczdiely z kapitalo$ch 0eastin
(+l- 415)

078 0 0

6.
Ocefrovacie rozdiely z precenenia
pri zhideni, splynuti a rozdeleni (+/- 41 6)

079 0 0

A.!il. Fondy zo zisku s(det (r. 081 ai r. 083) 080 42000 40935
A_ilt.1. Zdkonnl rezervnf fond (421 ) 081 42000 40935

2. Nedelitel'nf fond (422) o82 0 0

3.
StatutAme fondy a ostatn6 fondy
(423,427,42X)

083 0 0

A.IV.
Vfsledok hospod6renia minulf ch rokov
r.085 + r.086

084 27 4 5 7 8 208131
A.lv.1. Nerozdelenf zisk minulfch rokov (428) 085 274578 208131

2. Neuhradend strata minulfch rokov (l-1429) 086 0 0

A.V.
VYsledok hospodarenia za uetovno
obdobie po zdaneni /+J r. 001 - (r. 068
+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r.'1211

087 83645 77512
B.

ZAvdzky
r. 89 + r. 94 + r, 106 + t.117 + r.118 088 1529210 1588036

B.I. Rezervy sfEet (r. 090 aZ r.093) 089 54889 39379
8.1.1 Rezervy zdkonn6 dlhodob6 (451A) 090 0 0

2.
Rezervy zAkonn6 krAtkodob6
(323A,451A)

091 53620 38268
3. Ostatn6 dlhodob6 rezervy (4594, 45)(A) o92 0 311
4.

Ostatn6 krdtkodob6 rezervy
(323A, 32X, 459A, 45xA)

093 1269 800
B.lt. Dlhodob6 zlvAzky

s(6et (r. 095 ai r. 105)
094 317380 337798

8.il.1. Dlhodob6 zAvlzky z obchodn6ho styku
(321A,479A)

095 0 0

2. Cista hodnota zakazky (31 6A) 096 0 0

3. Dlhodob6 nevyfakturovan6 dod6vky (476A) o97 0 0

;- uvPop1v11_7

I@ Dre 2020413681 ililillillilIililililil 
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Ozna-
6onie

a

STMNAPASiV
b

eisb

c

BeZn6 t6tovn6 obdobie
4

Bezprostredne predchidzajrice 06tovn6
obdobie

5

4.
Dlhodob6 zdvtizky vodi dcerskej fdtovnej jed.
notke a materskej 06tovnej jednotke (471A) 098 0 0

5.
Ostatnd dlhodob6 zildzky v r{mci
konsolidovan6ho celku (471 A) 099 0 0

6. DIhodob6 pr'rjate preddavky (475A) 100 0 0

7. Dlhodob6 zmenky na thradu (4784) 101 0 0

8. Vydane dlhopisy (47 3N -12554) 102 0 0

9. ZAvdzky zo socidlneho fondu (472) 103 0 61
10.

Ostatn6 dlhodob6 zev ezky
(47 4p., 4794, 47XA, 372A, 3734, s77A) 104 289464 316353

11 Odloien;i dafiovf zdviizok (481A) 105 27 916 21384
8.il1. Kr5tkodob6 zevezky

s(Eet (r. 107 aZ r. 116)
106 47 7 9 0 4 540078

8.m.1
Zildzky z obchodn6ho styku (321, 322,
324,325,32X, 4754, 478A, 4794, 47XA) 107 282088 32597 2

2. eistd hodnota zdkazky (316A) 108 0 0

3. Nevyfakturovan6 dod6vky (326, 4764) 109 0 0

4.
ZAvdzky vo6i dc6rskej 06tovnej jednotke a
materskej 06tovnej jednotke (361A, 471A) 110 0 0

5.
Ostatn6 zAvdzky v r6mci konsolidovan6ho
celku (361A, 36XA,471A, 47)(A) 111 0 0

6.
ZAvdzky voili spolodnikom a zdruZeniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

112 0 0

7.
ZAv itzky vodi zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A) 113 45226 41974

8.
ZAvdzky zo socialneho poistenia
(336,479A) 114 27965 44412

9.
Dafiovf zildzky a dot6cie
(341 ,342,343, 345, 346, 347 , 34X) 115 4853 14444

10.
Ostatn6 zildzky
(37 2A, 3734, 37 7 A, 37 I A, 47 4A., 47 94, 47 X) 116 117772 1 13276

B.IV. Kratkodob6 finan6n6 Wpomoci
(241, 249, 24X, 47 3 A, /-/255A) 117 0 0

B.V. Bankov6 0very
1.,l,lg + r.120 118 679037 670781

8.V.1. Bankov6 0very dlhodob6 (461A, 46XA) 119 55000 115 0 0 0
2.

BeZn6 bankov6 0very
(221 A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

120 624037 555781
c. easov6 rozliSenie

s[det (r. 122 a2 r. 125)
121 5311 3011

c.1. Vfdavky bud0cich obdobl dlhodob6
(383A)

122 0 0

2.
Vfdavky budricich obdobi kretkodob6
(383A)

123 5311 3011
3.

Vfnosy bud0iich obdobi dlhodob6
(3844)

124 0 0

4.
Vfnosy budricich obdobi krAtkodob6
(3844)

125 0 0

- 
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eiseln6 (daje sa zarovniivajri rpr",

"*,: 

ulrx'oajrl palidkovlTm 
1is1om 

(podla tohto vzoru), pisacim strolom ateoo fladiariou, a to ciernou atebo tmavomodrou farbou.iisioi r eH i l K tiltN0p0Rir0vxv z it zs4s6tB9
Daiov6 identifika0n6 dislo

2020413681
reo

314 3 3 0 9 0
SK NACE

2 7 .4 0 . 0

U6tovne zAvierka 0dtovn6 zAvierka

X riadna zostaven6

mimoriadna X schvdlen6

(vyznaii sa x)

Mesiac Rok

od 12013
Za obdobie

dot2 2019
Bezprostredne od 1 2012
predchddzajIce
obdobie do 1,2 2012

Obchodn6 meno (n6zov) ridtovnej jednotky

ORGECO spo I

CIsbBESENOVSKA CESTA 7
PSe obec

94064 NOVE ZAMKY
6islo telef6nu eislo faxu

035 10q26046 035 t6q26048
E-mailovd adresa

Zostavenf dia:

2 1 .0 3. 2 0 1 4

Podpisovyi zAznam osoby
zodpovednej za vedenie
06tovnictva:

l{t+*a-u,/

Podpisovf zdznam osoby
zodpovednej za zostavenie
0dtovnej z6vierky:

Pod pisovli zlznam ile na
Statutdrneho org5nu 06tovnej

Schvdleni dia:

01.07.2014

l- UVPOD2v09-'I| 

-

I ]fYKAZ
ZISKOV A STRAT

k 3 1 . 1 2.2 0 1 3 (vcelicheurdch)

Zdznamy daf,ov6ho fradu

Miesto pre evidendn6 dfslo Odtladok prezenta6nej pediatky daiJv6ho riradu

tililtflflililIililililtil -l
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Ozna.
a6nio

a

Text

b

eisb
iadku

G

Skutodnost'

bein6 0Etovn6 obdobie
1

bezprostredne predchSdzajice 0itovn6
obdobie

2

t. Tr2by z predala tovaru (604, 607) 01 47 7 27I 558713
A. N6klady vynaloZen6 na obstaranie

predan6ho tovaru (504, 505A, 507)
02 3 6 5 27I 3 6 3 7 20

+ Obchodnd marZa r,01 - r,02 03 112000 194993
ll. Vfroba r.05 + r.06 + r.07 04 3017813 2514839
[.1.

-lriby zpredla vlastnfch vfrobkov a
slu2ieb (601,602,606) 05 3046369 2540637

2.
Zmeny stavu vnUtroorganizadnlch z6sob
(+l 06tove skupina 61 )

06 -28556 -25798
3. Aktivecia (0dtov6 skupina 62) 07 0 0

B, Vfrobn6 spotreba r. 09 + r. 10 08 1528414 1319161
8.1.

upolreDa maleflalu, energre a oslalnycn
neskladovatel'nfch dodavok (501, 502, 503,
505A)

09 990617 782356
2. SluZby (UEtovd skupina 51 ) 10 537797 536805

+ Pridani hodnota r. 03 + r.04 - r.08 11 1601399 1390671
c. Osobn6 n6klady s0det (r. 13 aZ 16) 12 1137592 1006333
c.1. Mzdov6 n6klady (521, 522) 13 812 0 7 8 731064

2.
Odmeny 6lenom orgdnov spoloEnosti a
druistva (523)

14 0 0

3.
NaKady na socielne poistenie
(s24, s25,526)

15 281634 239521
4. Soci6lne ne{ady (527, 528) 16 43880 357 48

D. Dane a poplatky (06tov6 skupina 53) 17 40456 237 20
E.

odpisy a opravne polozKy K qrnooooemu
nehmotnemu majetku a dlhodob6mu
hmotn6mu maietku (551. 553)

18 240409 187135
ilt. Triby z predaja dlhodobeho majetku a

materi6lu (641, 642)
19 46300 5383

F.
Zostatkov6 cena predan6ho dlhodobeho
majetku a predan6ho materidrlu (541, 542) 20 40510 0

G. Tvorba a zri6tovanie opravnlch poloZiek
k pohlad6vkam (+l-547)

21 419 13808
tv.

Ostatn6 vfnosy z hospod6rskej 6innosti
(644,645,646, 648, 655, 657)

22 33788 25908
H. Ostatn6 n6klady na hospod6rsku 6innost

(543, il4,545, 546, 548, 549, 555, 557)
23 45198 31231

Prevod uy'nosov z hospodArskej dinnosti
(-)(6e7)

24 0 0

t.
Prevod n6kladov na hospodersku
dinnosf (-)(597)

25 0 0
Vysledok hospodarenla z hospodarske,
Einnosti r.1'l - r. 12 - r. 17 - r.18 + r, 19
- r.20 - r,21 + t.22 -r. 23 + l-r, 241 - l-r.251

26 176903 159735
vl. Trlby zpredaja cennlch papierov a

podielov (661)
27 0 0

;- uvPop2v09_2
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Ozna.
a€ni€

a

Text

b

ehb
rladku

c

Skuto6nosf

bein6 ridtovn6 obdobie
1

bezprostredne predchedzajrice 0dtovn6
obdobie

2

J" Predan6 cenn6 papiere a podiely (561) 28 0 0

vil. Vfnosy z dlhodob6ho finandn6ho majetku
r. 30 + r. 31 + t.32 29 0 0

vil.1
vynosy z cennycn paplerov a poorerov
v dc6rskej (Etovnej jednotke a v spolodnosti
s Dodstatnvm volvvom (665A)

30 0 0

2.
Vfnosy z ostatnfch dlhodobfch cennfch
papierov a podielov (665A)

31 0 0

3.
Vfnosy z ostatn6ho dlhodob6ho
fi nandn6ho majetku (665A)

32 0 0

vllt_ Vynosy z krdtkodob6ho finandn6ho
majetku (666)

33 0 0

K.
N6klady na kr6tkodobf finandny/ majetok
(566)

34 0 0

tx. Vrnosy z precenenia cennfch papierov a
vfnosy z derivdtovfch operecil (664, 667)

35 0 0

L.
Ndklady na precenenie cennych papierov a
ndklady na deriv6tov6 oper6cie (564, 567)

Jb 0 0

M. Tvorba a z[6lovanie opravnlch poloZiek
k finandndmu majetku +/- 565

37 0 0

X. Vlnosov6 0roky (662) 38 0 0

N. N6kladov6 0roky (562) 39 49319 43507
xt. Kurzov6 zisky (663) 40 24 43

o. Kuzov6 straty (563) 41 49 55
x[. Ostatn6 vfnosy z finanEnej dinnosti (668) 42 0 0

P,
Ostatn6 n6klady na finan6n0 dinnost
(568, 569)

43 11898 12468
xm. Prevod finandnfch vfnosov (-) (698) 44 0 0

R. Prevod finanEnfch ndkladov (-) (598) 45 0 0
Vysledok hospodarenia z finanenei
cinnosti r.27 -t.28 + t.29 + r. 33 - r. 34
+ r. 35 -r, 36 -r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + t. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)

46 -61242 -55987
Visledok hospodirenia z beinej
Ginnosti pred zdanenim r,26 + t. 46

47 115661 103748
S.

Dafi z prijmov z beZnej dinnosti
r.49 + r. 50

48 32016 26236
s.1. - splatnA (591, 595) 49 25484 20706

2. - odloZena (+/- 592) 50 6532 5530
Vlsledok hospod6renia z beinej
dinnosti po zdaneni r,47 - r,48 51 83645 77512

xtv. Mimoriadne u/nosy (06tovA skupina 68) 52 0 0

T, Mimoriadne nAklady ((6tov6 skupina 58) 53 0 0

Vfsledok hospoddrenia z mimoriadnej
dinnosti pred zdanenlm r. 52 - r. 53

54 0 0

;- uvPop2voe_3
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Ozna.
aenle

a

Text

b

Cisto
'ladk!

c

Skutodnost'

bein6 0dtovn6 obdobie
1

bezprostredne predch6dzajice 66tovn6
obdobie

2

U.
Darl z prljmov z mimoriadnej dinnosti
r.56+r.57 55 0 0

u.1. - splatn6 (593) 56 0 0

2. - odlozena (+/- 594) 57 0 0
Vfsledok hospodirenia z mimoriadnei
dinnosta po zdaneni r. 54 - r. 55 58 0 0
Vfsledok hospoddrenia za ridtovn6
obdobie pred zdanenlm (+/-) [r.47 + r.541

59 115661 :1 03748
V.

Prevod podielov na Wsledku hospoddrenia
spoloinikom (+/- 596)

60 0 0
YysteqoK nospooarenra za ucrovne
obdoble po zdaneni
(+/-l h. 5l + r.58. r. 601

61 83645 77512

l- uvPop2vos_l
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uaciariou, a to diernou arebo tmavomodrou rarbou.

Daiov6 identifi kadn6 dislo

2020413681
reo

314 3 3 0 9 0
SK NACE

2 7 .4 0 .0

Udtovn6 zdvierka Udtovn6 zhvieixa

X riadna zostaven6

mimoriadna X schv6lend
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UWnaCi sa x)

Mesiac Rok

od 12019
Za obdobie

doI2 2013
Bezprostredne od 1 2012
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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:    27.5.2013 

 
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 92 

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

100 96 

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 

 

 

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: 
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Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Stavby, budovy                 20 rokov  Rovnomerná, zrýchlená 

Montované budovy z kovov                 12 rokov    Rovnomerná, zrýchlená 

Motory, výrobné stroje a 

zariadenia 
                  6 rokov  Rovnomerná, zrýchlená 

Motorové vozidlá, kancelárske 

stroje a počítače 
                  4 roky  Rovnomerná, zrýchlená 

    

    

 

 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 v bežnom roku spoločnosť nemala. 

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivo-vané 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Opravné položky 
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Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-vané 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku         
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účtovného obdobia 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

 
 

 

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku  

Dlhodobý nehmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 

 

 

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,  1 804 €   2008 - na dobu neurčitú 

Hnuteľné veci 724 €   2008 - na dobu neurčitú 

Dopravné prostriedky 13 822 € poistenie v rámci leasingu 
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3. 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 1320036 1207009     215841  2884803 

Prírastky        275894    275894 

Úbytky      46300          46300 

Presuny    269001   166314    -435315          0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

    141917 1589037  1327023       56421   3114398 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   570874   640119       1210993 

Prírastky     71664   209255          280919 

Úbytky       46300           46300 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   642538   803074           1445612  

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   141917   749162  566890     215841       1673810 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   141917   946499  523949      56421     1668786 
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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  1320036   682308     121272     50832 2316365 

Prírastky           349127    339222   688349 

Úbytky       69079         50832   119911 

Presuny     593780    -254558 -339222        0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

     141917  1320036  1207009     215841       0 2884803 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

   512398   580540      1092938 

Prírastky     58476   128658        187134 

Úbytky       69079          69079 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   570874   640119      1210993 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

    141917   807638  101768      121272   50832 1223427 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

   141917   749162  566890      215841  1673810 
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4. 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 878 597 

 

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva 

nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na 

základe zmluvy o výpožičke: 

Majetok 
Hodnota 

BO PO 

   

   

   

 

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo 

zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto 

ho užíva: 

Majetok 
Hodnota 

BO PO 

   

   

   

 

F. f) Charakteristika Goodwilu: 

Spôsob nadobudnutia goodwilu Hodnota Spôsob výpočtu hodnoty 

   

   

   

 

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému 

majetku: 

Dôvod účtovania Obstarávacia hodnota Oprávky Zostatková hodnota 
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F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: 

Náklady Náklady na výskum 
Náklady vynaložené v BO na 

vývoj - neaktivované 
Náklady vynaložené v BO na 

vývoj - aktivované 

    

    

    

    

    

 

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky: 

Majetok 
Druh ocenenia 

(reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania) 

Vplyv ocenenia na VH a na výšku 

vlast. imania 

BO PO 

    

    

 
 

5.  Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  

v spoloč-
nosti s pods-

tatným 
vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný DFM 

Pôžičky s 
 dobou 
splat-
nosti 

najviac 
jeden rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté pred-
davky na  

DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 
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Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  

v spoloč-nosti 
s pods-tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely 

Pôžičky ÚJ  
v kons. 
celku 

Ostat-ný 
DFM 

Pôžičky s 
 dobou 

splat-nosti 
najviac 

jeden rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté pred-
davky na  

DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 
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5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 
 
6. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

a b c d e f 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

      

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x  

 
 

 

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti  

Dlhové CP 
 držané do splatnosti 

Druh 
CP 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
dlhového CP z 

účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtov-ného 
obdobia 

a b c d e f g 

Do splatnosti viac ako päť 
rokov 

      

Do splatnosti  viac ako tri roky 
a najviac päť rokov vrátane 
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Do splatnosti viac ako jeden rok 
a najviac tri roky vrátane 

      

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 

      

Dlhové CP držané do 
splatnosti spolu 

x      

 

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Dlhodobé pôžičky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
pôžičky 

z účtovníctva v ú
čtovnom období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Do splatnosti viac ako päť rokov      

Do splatnosti viac ako tri roky 
a najviac päť rokov vrátane  

     

Do splatnosti viac ako jeden rok 
a najviac tri roky vrátane 

     

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 

          

Dlhodobé pôžičky spolu      

 

9. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 
Tabuľka č. 1 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál      

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby 

     

Zásoby spolu      

 
Tabuľka č. 2 

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota 

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie  

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania  
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10. 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 

 

 
 
11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 

určenej na predaj 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až do 

konca bežného 
účtovného obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výroby    

Náklady na zákazkovú výrobu    

Hrubý zisk / hrubá strata    

 

 
 
Tabuľka č. 2 

Hodnota zákazkovej výroby 
 

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

účtovného obdobia 
a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výrobe 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov    

Suma zadržanej platby   

 
 
 
 
 
Tabuľka č. 3 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku zákazkovej 
výstavby nehnuteľnosti 

určenej na predaj až do konca 
bežného účtovného obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj  

   

Náklady na zákazkovú výstavbu 
nehnuteľnosti určenej na predaj 

   

Hrubý zisk / hrubá strata    
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Tabuľka č. 4 

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej 
na predaj 

Za bežné účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca bežného 

účtovného obdobia 
a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej 
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby   

 
 
 
 
12. 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  

     35 306      3 654             3 235        35 725 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu      35 306      3 654             3 235        35 725 

 

13. 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 
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Pohľadávky z obchodného styku            153 461          150 203          303 664 

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               21 008              21 008 

Iné pohľadávky               19 790              19 790 

Krátkodobé pohľadávky spolu             314 259        150 203           464 462 

 
 
 

14. 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             188 349 

 

 

 

15. 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               51 957              111 279 

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky 

                1 679                     414 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky termínované 

  

Peniaze na ceste                  -650   

Spolu               52 986              111 693 
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Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav 
 na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Presuny 
 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Majetkové CP na obchodovanie      

Dlhové CP na obchodovanie      

Emisné kvóty      

Dlhové CP so splatnosťou do  
jedného roka držané 
do splatnosti 

     

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

     

 
 

16. Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 
majetku 

Krátkodobý finančný majetok 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstatne-

nosti 
 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 
 

Stav  OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

     

 

 

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 
záložné právo  

Názov položky 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  
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18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok hospodá-

renia bežného účtovného 
obdobia 

Vplyv  
ocenenia 

na vlastné imanie 

a b c d 

Majetkové CP na obchodovanie    

Dlhové CP na obchodovanie    

Emisné kvóty (komodity)    

Ostatné realizovateľné CP    

Krátkodobý finančný majetok spolu    

 
 

 
 
19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) 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             

Finančný výnos             

Spolu             
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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 
  

 

20. 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  77 512 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu                    1 065 

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                   76 447 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu                   77 512 
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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   

 
 

 

 

21. 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:               311           311             0 

     Rezerva na odchodné               311          311             0 

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:          39 068    54 889      39 068         54 889 

    Rezerva na dovolenky          27 536   38 972      27 536        38 972  

    Rezerva na poistné            9 693   13 718        9 693        13 718  

    Rezerva na audit               930        930           930             930 

    Rezerva na zver.účt.záv.               110         0           110          0 

    Rezerva na odchodné               799     1 269           799       1 269 
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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       311               311  

     Rezerva na odchodné                0       311                      311  

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:          29 317  39 068     29 317             39 068  

    Rezerva na dovolenky          20 915   27 536     20 915         27 536 

    Rezerva na poistné            7 362    9 693       7 362          9 693 

    Rezerva na audit               930       930          930            930 

    Rezerva na zver.účt.záv.               110       110          110            110 

    Rezerva na odchodné                  0       799            799 

 
 

 

 

22. 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                  317 380                337 798 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov 

                                        751 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov 

                  289 464                315 601 

Krátkodobé záväzky spolu                   477 904                540 078 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

                  477 688                  325 972 

Záväzky po lehote splatnosti                     95 248                224 613 
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23. 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: 

              90 043             56 638 

odpočítateľné     

zdaniteľné               90 043              56 638 

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

              36 994             36 416 

odpočítateľné     

zdaniteľné               36 994             36 416 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty                    145                    78  

Sadzba dane z príjmov ( v %)                    22                     23 

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok               27 916             21 384 

Zmena odloženého daňového záväzku                 6 532               5 530 

Zaúčtovaná ako náklad                  6 532               5 530 

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

 
24. 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                          61                    363 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov                        901   

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu                     4 212                      3 612 

Tvorba sociálneho fondu spolu                     5 113                 3 612 

Čerpanie sociálneho fondu                      5 174                 3 914 

Konečný zostatok sociálneho fondu                         0                      61 
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25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

            

            

            

            

 
 

26. 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    2,20  30.11.2015         55 000   55 000     115 000  

             

             

Krátkodobé bankové úvery 

 SLSP  EUR  2,20   30.11.2015         60 000     60 000         60 000  

 SLSP KONTOKORENT  EUR   2,20  28.02.2014      178 886   178 886     130 609  

UNICREDIT 
KONTOKORENT 

 EUR  3,00  20.06.2014       385 151 
 385 151   

    365 172 

 
Tabuľka č. 2 

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 

predchádzajú-ce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky 
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Krátkodobé finančné výpomoci 

       

       

 
 
27. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 

obdobie  
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

podkladového nástroja pohľadávky záväzku 

a b c d 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

    

    

    

    

Zabezpečovacie deriváty, z toho:    

    

    

    

    

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty  
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

a b c d e 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

     

     

     

Zabezpečovacie deriváty, z toho:      
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28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi 

Zabezpečovaná položka 

Reálna hodnota 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

Majetok vykázaný v súvahe     

Záväzok vykázaný v súvahe     

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch     

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené     

Spolu     

 
29. 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    117 346       289 464      113 276     315 601       751  

Finančný náklad      21 901         22 615        22 926       34 023         17  

Spolu    139 247       312 079      136 202     349 624        768 

 
30. 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    68 624    97 181      123 079   -28 557         -25 898 

Zvieratá         100         100                       100 

Spolu    68 724    97 281      123 079   -28 557         -25 978 

Manká a škody x x x     

Reprezentačné x x x     

Dary x x x     

Iné x x x     
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Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

x x x   -28 557           -25 798 

 
 
 
 
31. 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    2 811 654      2 447 507 

Tržby z predaja služieb       234 715           93 130 

Tržby za tovar       477 279         558 713 

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou        33 788           25 908 

Čistý obrat celkom    3 557 436      3 125 258 

 
32. 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              1 860 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky          1 860              1 860 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby             200   

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby   
 

 
33. 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 

    

   



Poznámky Úč POD 3 - 04 
 

DIČ  2 0  2  0  4  1  3  6  8  1  

 

Strana 29 
 

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 

    

 
34. 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: 

     115 661 x x            103 748 x x 

teoretická daň  x 26602   23 x 19712   19 

Daňovo neuznané náklady          6 861 
  

             10 605   
 

Výnosy nepodliehajúce dani        11 720 
  

               5 373   
 

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty 
      

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu         -4 859 
  

               5 232 
  

Splatná daň z príjmov x 25484 
 

x 20706 
 

Odložená daň z príjmov x   6532 
 

x   5530 
 

Celková daň z príjmov  x 32016 
 

x 26236 
 

 
 
O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná     
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností 

po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 

zostavenia účtovnej závierky 
Dôvod 

Hodnota 

BO PO 

Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako 

dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
   

Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná 
jednotka dozvedela v hore uvedenom období 

   

Zmena spoločníkov účtovnej jednotky    

Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti    

Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku    
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Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. 

prevádzkarne) 
   

Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov    

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy    

Mimoriadne udalosti - živelné pohromy    

Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia 

významného pre činnosť 
   

 
35. 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         40 935          +1 065       42 000  

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 

          

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

      208 131         -10 000     +76 447     274 578 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

          

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

        77 512        83 645        -77 512       83 645 

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         37 720            +3 215       40 935  

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné 
fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

      176 044            +32 087     208 131  

Neuhradená 
strata minulých rokov 

          

Výsledok hospodá-
renia bežného účtovného 
obdobia 

        64 302        77 512         -64 302       77 512  

Ostatné položky vlastného 
imania 

          

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby –
podnikateľa 
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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 



        Prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy zostavený ku dňu 31.12.2013  

Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov  (+/-) 

    115 661     103 748 

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

    306 303     251 095 

A. 1. 1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

    240 409     187 135 

A. 1. 2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou  jeho  
predaja (+) 

    

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-)     

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-)        15 510        10 062 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-)             419        13 809 

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

         6 431          1 959 

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

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+)        49 319        43 507 

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

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

    

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

                5                 6 

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

        -5 790         -5 383 

A. 1. 13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov  (+/-) 

    

A. 2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely 
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom 
a krátkodobými záväzkami  s výnimkou položiek obežného 
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov  
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia 
 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) 

     -147 635         89 115 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)      -172 608        -22 359    

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)        -62 235         96 089 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+)         87 208         15 385 

A. 2. 4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov  
a peňažných ekvivalentov (-/+) 
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Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných 
častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-),  
(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.) 

    

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

                                     1 

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

    

A. 5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

    

A. 6. 
Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností  
(-) 

    

  
Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 

       274 329        443 958 

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

        -25 484         -20 706 

A. 8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (+) 

    

A. 9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (-) 

    

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) 

      248 845       423 252 

  Peňažné toky z investičnej činnosti     

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

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)       -275 895       -637 517 

B. 3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a  
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie (-) 

    

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)     

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)          46 300           5 383 

B. 6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov  
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie  (+) 

    

B. 7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

    

B. 8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých  
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+) 

    



Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

B. 9. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek  
poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

    

B. 10. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek 
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+) 

    

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do 
prevádzkových činností (+) 

    

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+) 

    

B. 13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-) 

    

B. 14. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) 

    

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

    

B. 16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 

    

B. 17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (-) 

    

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)     

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)     

B. 
Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 
(súčet B. 1. až B. 19.) 

     -229 595      -632 134 

  Peňažné toky z finančnej činnosti     

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)        -10 000        -29 000 

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)     

C. 1. 2. 
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 
alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou (+) 

    

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)     

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

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

    

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

    

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

       -10 000        -29 000 

C.1. 8. 
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-) 
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C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnost,  
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

     -18 633      352 023 

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)     

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)     

C. 2. 3. 

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla  
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti  (+)  

       68 256       172 275 

C. 2. 4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti (-)  

      -60 000      -108 054 

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)     

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

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

      -26 889        287 802 

C. 2. 8. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej 
časti prehľadu peňažných tokov (+) 

    

C. 2. 9. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) 

    

C. 3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

         -49 319          -43 507 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

      -77 952       279 516 

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

      -58 702         70 634 
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E.  
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  
na začiatku účtovného obdobia (+/-)  

     111 693       41 065 

F.  

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

       52 991      111 699 

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

              -5               -6 

H.  

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

       52 986      111 693 

 
 


