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Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2016 (Poznámky sú zostavené v zmysle prílohy č.3 k opatreniu 
č.23377/2014-74. Tie časti poznámok, ktoré sa spoločnosti netýkajú sa v poznámkach neuvádzajú). 
 
Všeobecné  informácie o účtovnej jednotke. 

 
1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku: 
ELETTROMIL SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Partizánska 73 
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
 
Spoločnosť ELETTROMIL SLOVAKIA, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 16. Januára 2003 a do obchodného 
registra bola zapísaná 16. Apríla 2003 ( Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vložka15556/R). 
 
2. Opis hospodárskej činnosti Spoločnosti: 
 
- výroba elektrických transformátorov, 
- výroba oceľových konštrukcií, 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). 
 
3. Priemerný počet zamestnancov: 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 91 87,2 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 93 84 

počet vedúcich zamestnancov 2 2 
 
4.  Údaj o spoločnosti, či je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 
5.   Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 465/2008 Z.z. a zákona č. 567/2008 Z.z., za účtovné obdobie od 1. januára 
2016 do 31. decembra 2016. 
 
6.   Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, t.j. za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 
Valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29. júna  2016. 
 
 
Informácie o prijatých postupoch. 
  
1.  predpoklad, že ÚJ bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. 
 
2.   zmeny účtovných zásada metód, dôvod ich uplatnenia a vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku 
hospodárenia ÚJ: 
V priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnej zmene účtovných zásad a metód. 
 
3.   spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 
Ø Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný Spoločnosťou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje           

               cenu  obstarania a náklady súvisiace  s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) 
               Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú všetky priame          
               náklady vynaložené na výrobu, alebo inú činnosť a nepriame (režijné) náklady, ktoré sa vzťahujú na  vytváranie     
               dlhodobého  majetku. Jednotlivé zložky obstarávacej ceny sa sledujú na kalkulačnom účte obstarania dlhodobého  
               majetku (041, 042). 
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Ø Dlhodobý finančný majetok – Dlhové cenné papiere nakupované Spoločnosťou sa v súlade s ustanoveniami § 25    
               zákona  o účtovníctve pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú aj vedľajšie náklady súvisiace   
               s obstaraním cenného papiera, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám a podobne. Jednotlivé  
               zložky obstarávacej ceny sa sledujú na kalkulačnom účte obstarania cenných papierov (043). 
 
Ø Zásoby nakupované sú oceňované v skutočnej cene obstarania, t.j. vo fakturovanej cene. Úroky z cudzích zdrojov  

               nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Pri úbytku materiálu rovnakého druhu je použitá cena zistená z váženého    
               aritmetického priemeru. Náklady súvisiace s obstaraním sa účtujú na samostatnom analytickom účte a rozpúšťajú sa  
               podľa vzorca stanoveného v internej smernici Spoločnosti. 
 
                                     Začiatočný stav ON + prírastky ON 
                ----------------------------------------------------------------------------------  x 100 = % odchýlky 
                        Začiatočný stav mat. na skl. + prírastok mat. na skl. 
               %odchýlky x úbytok mat. na sklade = alikvotný podiel zúčtovaných ON 
 
               Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy   
               materiál) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná  
               réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrnuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.                                                      
               Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. 
 
Ø Pohľadávky sa podľa § 25 zákona o účtovníctve pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.  Postúpené pohľadávky  

                a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov   
                súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 
Ø Krátkodobý finančný majetok. Spoločnosť neúčtuje o krátkodobom finančnom majetku. Peňažné prostriedky 

a ceniny sa  oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 
Ø Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške,  

                ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
Ø Záväzky, vrátene rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov. Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 

Záväzky  pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako 
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

          
 Rezervy sú záväzky predstavujúce existujúcu povinnosť, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že  
 v budúcnosti zníži ekonomické úžitky, pričom nie je známa presná výška tohto záväzku. Tvoria sa na krytie rizík,      
 alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v odhadnutej výške potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti  
 k závierkovému dňu. Vytvorené rezervy sa môžu použiť len na účel, na ktorý boli vytvorené. Z časového hľadiska sú  
 rezervy členené na  dlhodobé a krátkodobé. Z daňového hľadiska sú členené na rezervy zákonné a rezervy ostatné. 

 
Ø Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady  

               vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
Ø Deriváty. Spoločnosť nevlastnila a ani v roku 2016 nenadobudla deriváty, nemá majetok ani záväzky zabezpečené  

                derivátmi. 
 
Ø Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci. Majetok je u nájomcu odpisovaný    

                podľa predpokladaného priebehu jeho opotrebenia – pri strojoch/technológiách intenzívne používaných, na dobu 48  
                mesiacov. Majetok prenajatý na základe finančného i operatívneho leasingu vykazuje ako svoj majetok nájomca. 
 
Ø Spoločnosť nemá majetok nadobudnutý v privatizácii. 

 
Ø Daň z príjmov. Na ťarchu účtu 341 spoločnosť účtuje platené preddavky na daň z príjmov v priebehu roka. Daňou  

                z príjmov právnických osôb je zdaňovaný výsledok hospodárenia Spoločnosti po jeho transformácii na daňový 
                základ podľa zákona o dani z príjmov. Zostatok účtu 341 – Daň z príjmov vyjadruje výsledný zúčtovací vzťah  
                Spoločnosti voči štátnemu rozpočtu. Zrážková daň z úrokov pripísaných na účet Spoločnosti sa považuje za daň  
                konečnú. 
 
               Odložená daň vyjadruje sumu dane z príjmov, ktorá sa vyúčtuje ako zvýšenie, alebo zníženie nákladov Spoločnosti  
               z toho dôvodu, že vybrané druhy nákladov a výnosov sú súčasťou základu dane v inom zdaňovacom období, než  

          v ktorom sú súčasťou výsledku hospodárenia Spoločnosti. 
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          Odložená daň môže mať podobu odloženého daňového záväzku, alebo odloženej daňovej pohľadávky, čo závisí  
          od  druhu prechodného rozdielu a účtuje sa na účet 481. 
          Odložená daň z príjmov sa účtuje pri:  

                                                                       a) dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku účtovnou   
                                                                           hodnotou  záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. 
                                                                       b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie  
                                                                           možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti. 
                                                                       c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich  
                                                                           období. 
 
Ø Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok: 

                  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
uvedení dlhodobého majetku do používania. 

                  Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
uvedení dlhodobého majetku do používania. 

                  Dlhodobý majetok sa odpisuje do výšky vstupnej ceny, prípadne ceny zvýšenej o vykonanie technického 
zhodnotenia. 

                  Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700,- Eur sa odpisuje jednorazovo pri 
uvedení do používania (501). 

                  Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého cena je nižšia ako 2 400,- Eur sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do 
používania (518). 

                Predpokladaná  doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba: 
                   
                                                              predpokl .doba používania            metóda odpisovania          ročná odpis. sadzba v % 

____________________    _______________________   _______________________   _____________________ 
Software                                                    6 rokov                                 rovnomerná                               16,6% 
Stroje, prístroje a zar.                          4 až 12 rokov                             rovnomerná                          25% - 8,3% 
Dopravné prostriedky                                4 roky                                   rovnomerná                               25 % 

 
Ø Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: 

 V roku 2016 nebola Spoločnosti poskytnutá žiadna dotácia na obstaranie majetku. 
 
Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy. 
 
1. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy. 
 
a)  dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok: 
Tabuľka č. 1   

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 
Aktivova-

né náklady 
na vývoj 

Softvér Oceniteľ-
né práva Goodwill Ostatný 

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  24 724      24 724 

Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci 
účtovného obdobia  24 724      24 724 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia  27 724      27 724 

Prírastky         
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Úbytky         
Stav na konci 
účtovného obdobia  24 724      24 724 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia         

Prírastky         
Úbytky         
Stav na konci 
účtovného obdobia         

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia  0                                                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia  0                                                 0 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivova-
né náklady 

na vývoj 
Softvér Oceniteľ-

né práva Goodwill Ostatný 
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  24 724      24 724 

Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci 
účtovného obdobia  24 724      24 724 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia  21 688      21 688 

Prírastky  3 036      3 036 
Úbytky         
Stav na konci 
účtovného obdobia         

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia  3 036                                                 3 036 

Prírastky  0                                                 0 
Úbytky         
Stav na konci 
účtovného obdobia         

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného obdobia  3 036                                                 3 036 

Stav na konci 
účtovného obdobia  0                                                 0 
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Tabuľka č. 3 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostat
né 

hnuteľné 
veci 

a súbory 
hnuteľnýc

h vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostat
ný 

DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 761 471 951 774    0  2 723 784 

Prírastky 0 13 816 25 467    41 133  80 416 
Úbytky       39 283  39 283 
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 775 287 977 241    1 850  2 764 917 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 269 681 832 748      1 102 429 

Prírastky  78 370 43 485      121 855 
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 348 051 876 233      1 224 284 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 491 790 119 026    0 
  1 621 355 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 427 236 101 008    1 850 
  1 540 633 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky Úč PODV 3-01                                                                           IČO: 35855801            DIČ: 2020240156                                                 

6 
 
 

Tabuľka č. 4 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnut
é 

preddavky 
na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 681 169 903 715    2 012  2 597 435 

Prírastky 0 80 302 48 059    126 349  254 710 
Úbytky       128 361  128 361 
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 761 471 951 774    0  2 723 784 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 192 001 793 171      985 172 

Prírastky  77 680 39 577      117 257 
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 269 681 832 748      1 102 429 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 489 168 110 544    2 012  1 612 263 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

10 539 1 491 790 119 026    0 
  1 621 355 

 
b)  spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou, vodou z vodovodných zariadení, 
odcudzením s prekonaním prekážky v ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s. Ročné poistné pre rok 2016 bolo 3 096 Eur. 
 
c)  informácia o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo: 
Spoločnosť nemá majetok na ktorý je zriadené záložné právo. 
 
d)  informácie o obstarávacej  cene dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy: 
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    Informácie 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 

účtovného 
obdobia 

a b C d e f g 
Do splatnosti viac ako päť 
rokov Dlhopis 465 707  4 730  460 977 

Do splatnosti od troch rokov 
do piatich rokov vrátane       

Do splatnosti od jedného 
roka do troch rokov vrátane       

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane       

Dlhové CP držané do 
splatnosti spolu x 465 707  4 730  460 977 

 
e)  ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia ÚZ: 
Pri kupónových dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti sa rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a 
menovitou hodnotou účtuje vo vecnej a časovej súvislosti buď na ťarchu účtov účtovnej skupiny 56 – Finančné náklady, alebo 
v prospech účtovnej skupiny 66 – Finančné výnosy, vždy súvzťažne s príslušným účtom finančného majetku. Cena 
kupónového dlhopisu očistená od kupónu musí postupne konvergovať k menovitej hodnote dlhopisu, pretože cena dlhopisu 
v okamihu jeho predaja musí byť totožná s jeho menovitou hodnotou. 
 
f)  opravné položky k zásobám: 
 

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 44 671 10 382 20 182  34 871 
Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 0 0 0  0 

Výrobky 4 071 1 232 808  4 495 
Zvieratá       
Tovar      
Nehnuteľnosť na predaj      
Poskytnuté preddavky na 
zásoby      

Zásoby spolu 48 742 11 614 20 990  39 366 
 
g)  vývoj opravnej položky k pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia: 
 

 
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 
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Pohľadávky 
z obchodného styku  2 530 383 0 0 2 913 

Pohľadávky voči 
dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku      

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      
Pohľadávky spolu 2 530 383 0 0 2 913 
 
h)  veková štruktúra pohľadávok:  
Tabuľka č. 1 

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

Dlhodobé pohľadávky  
Pohľadávky z obchodného styku    
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke    

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu    

Iné pohľadávky    
Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  
Pohľadávky z obchodného styku 3 632 784 4 600 065 8 232 849 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke    

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu    

Sociálne poistenie    
Daňové pohľadávky a dotácie 50 983  50 983 
Iné pohľadávky    
Krátkodobé pohľadávky spolu 3 683 767 4 600 065 8 283 832 
 
i)  odložená daňová pohľadávka: 
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sa nachádzajú na strane 11. 
 
j)  významné zložky krátkodobého finančného majetku:      
Tabuľka č. 1 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 1 615 2 953 
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Bežné bankové účty 1 888 525 1 257 170 
Bankové účty termínované   
Peniaze na ceste   
Spolu 1 890 140 1 260 123 
 
k)  významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: 
 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:  33 237 
AVG el.licencia r.2018, Syst. Podpora Linux r.2017 33 237 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 2 363 5 398 
Telefóny, internet 58 58 
Poistné 1 483 4 508 
Predplatné 201 201 
Ostatné 621 631 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 
Úroky z termínovaného vkladu 0 0 

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 6 394 6 394 
Úroky z kupónu – dlhopis 6 394 6 394 
Úroky z termínovaného vkladu 0 0 
 
2.   Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy 
 
a)  vlastné imanie: 
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené na stranách 17-18. 
 
b) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  1 789 278 
Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 
Prídel do zákonného rezervného fondu  
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  
Prídel do sociálneho fondu  
Prídel na zvýšenie základného imania  
Úhrada straty minulých období  
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 1 789 278 
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  
Iné   
Spolu 1 789 278 
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c)  informácie o jednotlivých druhoch rezerv: 
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: 70 546 4 189 0 0 74 735 
Riziká a straty súvis. s činnosťou ÚJ 24 154 0 0 0 24 154 
Odchodné 46 392 4 189 0 0 50 581 
Krátkodobé rezervy, z toho: 45 880 27 388 39 350 3 777 30 141 
Nevyfakturované služby  0 0 0 0 0 
Za znečisťovanie životného prostredia 0 0 0 0 0 
Nevyčerpané dovolenky a odvody 32 180 24 718 32 180 0 24 718 
Rezerva na odchodné 6 530 0 0 3 777 2 753 
Overenie účtovnej závierky,daň prizn. 7 170 2 670 7 170 0 2 670 
 
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: 63 851 15 735 9 040 0 70 546 
Riziká a straty súvis.s činnosťou ÚJ 33 194 0 9 040 0 24 154 
Odchodné 30 657 15 735 0 0 46 392 
Krátkodobé rezervy, z toho: 71 237 45 669 71 026 0 45 880 
Nevyfakturované služby 1 990 0 1 990 0 0 
Za znečisťovanie životného prostredia 0 0 0 0 0 
Nevyčerpané dovolenky a odvody 22 923 32 180 22 923 0 32 180 
Rezerva na odchodné 1 174 6 319 963 0 6 530 
Overenie účtovnej závierky, daň prizn. 45 150 7 170 45 150 0 7 170 
 
d)  záväzky: 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 735 801 1 338 246 

   z toho záväzky po lehote splatnosti 1 198 34 713 
         z toho záväzky z obchodného styku 1 198 34 713 
   z toho záväzky z obchodného styku 588 565 1 062 599 
   z toho záväzky voči spoločníkom 671 673 



Poznámky Úč PODV 3-01                                                                           IČO: 35855801            DIČ: 2020240156                                                 

11 
 
 

   z toho záväzky voči zamestnancom 56 697 54 386 
   z toho záväzky zo sociálneho poistenia 41 878 40 939 
   z toho daňové záväzky 47 294 178 402 
   z toho ostatné záväzky 696 1 247 
Krátkodobé záväzky spolu 735 801 1 338 246 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov 1 409 565 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov 0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 1 409 565 
 
e)  odložená daňová pohľadávka a záväzok. 
 
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho: 2 063 8 634 

odpočítateľné 2 063 8 634 
zdaniteľné   

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 127 504 133 830 

odpočítateľné 127 504 133 830 
zdaniteľné   
Možnosť umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti   

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty   
Sadzba dane z príjmov ( v %) 21% 22% 
Odložená daňová pohľadávka 26 776 29 443 
Uplatnená daňová pohľadávka 26 776 29 443 
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov -2 667 - 4 931 
Zaúčtovaná do vlastného imania   
Odložený daňový záväzok 433 1 900 
Zmena odloženého daňového záväzku -1 466 - 1 261 
Zaúčtovaná ako náklad -1 466 - 1 261 
Zaúčtovaná do vlastného imania   
 
f)  sociálny fond: 
Čerpanie sociálneho fondu v priebehu roku 2016 vo výške 5 138,- Eur, bolo použité ako príspevok na stravné zamestnancov 
nad rozsah ustanovený osobitným predpisom. 
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Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 565 3 039 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 5 982 5 461 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku   
Ostatná tvorba sociálneho fondu   
Tvorba sociálneho fondu spolu 5 982 5 461 
Čerpanie sociálneho fondu  5 138 7 935 
Konečný zostatok sociálneho fondu 1 409 565 
 
g) časové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období: 
Informácie o položkách časového rozlíšenia na strane pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 
   
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 57 810 
Služby  16 741 
Telefóny 41 69 
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 
   
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0 
   
 
 
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát. 
 
1.Informácie o výnosoch 
 
a)  tržby za vlastné výkony a tovar: 
 

Oblasť odbytu 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb (výrobky) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb (tovar) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb (služby, materiál...) 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné bdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a B c d e f G 
Tuzemsko 108 531 28 234 13 938 29 943 2 380 0 
Zahraničie 10 538 770 10 527 618 188 853 461 865 49 823 87 232 
Spolu 10 647 301 10 555 852 202 791 491 808 52 203 87 232 
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b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob: 
 

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Zmena stavu vnútroorganizačných 

zásob  

Konečný 
zostatok 

(účt.súv.akt.) 

Konečný 
stav 

(účt.súv.akt.) 

Začiatočný 
stav 

(účt.súv.akt.) 
Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby 120 435 276 469 199 155 -156 034 77 314 

Výrobky 266 774 265 596 114 268 1 178 151 328 
Zvieratá      
Spolu 387 209 542 065 313 423 -154 856 228 642 
Manká a škody x x x 0 0 
Reprezentačné x x x   
Opravné položky NV x x x 0 0 
Opravné položky VYROBKY x x x -425 -742 
Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x 155 281 227 900 

 
c)  informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej 
činnosti: 
 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  0 2 638 
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0 2 638 
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 40 190 72 180 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – kovový odpad 14 745 14 009 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – balenie, doprava 25 442 58 168 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  3 3 
Finančné výnosy, z toho: 39 279 38 656 
Kurzové zisky, z toho: 621 0 
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:   
Výnosové úroky 79 77 
Výnosy z cenných papierov 38 579 38 579 
   
Mimoriadne výnosy, z toho: 0 0 
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d)  informácie o čistom obrate: 
 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 10 647 301 10 555 852 
Tržby za tovar 202 791 491 808 
Čistý obrat celkom 10 850 092 11 047 660 
 
 
2.   Informácie o nákladoch 
 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 581 876 711 795 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 8 360 9 035 

    náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 2 670 2 670 

    súvisiace audítorské služby 5 690 6 365 
Ostatné neaudítorské služby 0 0 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 573 516 702 760 

    Doprava 217 491 180 029 
    Nájomné 6 455 6 327 
    Právne, ekonomické a iné poradenstvo, školenia, stráženie objektu 216 519 318 379 
    Externé spracovanie materiálu a výrobkov 72 786 77 291 

    Opravy a údržba 34 807 94 141 

    Ostatné 9 760 9 761 

    Telefóny a internet 1 986 2 925 

     Služby BOZP 2 620 2 570 

     Služby ochrany životného prostredia 1 992 1 992 
     Reprezentačné 126 227 
     Cestovné 582 1 223 
     Poštovné 3 271 1 534 

     Stočné 2 483 3 321 

    Odpadové hospodárstvo - evidencia 2 638 3 044 
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 1 858 370 1 758 894 
    Osobné náklady 1 706 503 1 604 302 
          z toho mzdové náklady 1 213 551 1 127 759 
          z toho náklady na sociálne poistenie      411 355 372 561 
                z toho náklady na zdravotné poistenie 112 683 103 410 
          z toho sociálne náklady 81 597 103 982 
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    Dane a poplatky 14 959 13 409 
    Odpisy 121 856 120 292 
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 15 052 20 891 
Finančné náklady, z toho: 7 661 6 781 

Kurzové straty, z toho: 1 346 
 

341 
 

    kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 0 
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 6 315 6 440 
    Úroky 0 0 

    Iné finančné náklady 6 315 6 440 
Mimoriadne náklady, z toho: 0 0 
   
 
 
3.   Daň 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: 2 509 713 x x 2 299 642 x x 

teoretická daň  x 552 137 22% x 505 921 22% 
Daňovo neuznané náklady 30 833 6 783 0,27% 49 384 10 864 0,47% 
Výnosy nepodliehajúce dani 17 891 3 936 0,16% 1 106 243 0,01% 
Umorenie daňovej straty       
Spolu 2 522 655 554 984 22,11% 2 347 920 516 542 22,46% 
Splatná daň z príjmov x 554 984 22,11% x 516 542 22,46% 

Zrážková daň – účet VUB x 15 0,00% x 15 0,00% 

Odložená daň z príjmov x 1200 0,05% x -6 193 -0,27% 
Celková daň z príjmov  x 556 199 22,16% x 510 364 22,19% 
 
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej 
jednotky 
 

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov 

b c 
štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

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

a Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Peňažné príjmy 
98 000      

105 000      
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Nepeňažné príjmy 
      
      

Peňažné preddavky 
      
      

Nepeňažné preddavky 
      
      

Poskytnuté úvery 
      
      

Poskytnuté záruky 
      
      

Iné 
      
      

 
Ekonomické vzťahy medzi ÚJ a spriaznenými osobami 
 

Spriaznená osoba  Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c d 
ELETTROMIL S.R.L. 02 3 966 887 4 363 198 
Obchodné transakcie boli v cenách obvyklých, ktoré účtujeme pri obchodných transakciách so všetkými partnermi 
 
Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa  zostavenia účtovnej  závierky 
K dátumu 10.1.2017 došlo k zmene spoločníkov spoločnosti. 
 
Informácie o zmenách vlastného imania 
 
Informácie 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 6 640    6 640 
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely      

Zmena základného imania      
Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie      

Emisné ážio      
Ostatné kapitálové fondy 0    0 
Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku      
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a záväzkov 
Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond 664    664 
Nedeliteľný fond      
Štatutárne fondy a ostatné 
fondy      

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 9 399 976 1 789 278   11 189 253 

Neuhradená 
strata minulých rokov      

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

1 789 278 1 953 513 1 789 278  1 953 513 

Vyplatené dividendy      
Ostatné položky vlastného 
imania      

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby - 
podnikateľa 

     

 
Tabuľka č. 2 

Položka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 6 640    6 640 
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely      

Zmena základného imania      
Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie      

Emisné ážio      
Ostatné kapitálové fondy 0    0 
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 664    664 
Nedeliteľný fond      
Štatutárne fondy a ostatné      
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fondy 
Nerozdelený zisk minulých 
rokov 8 142 864 1 257 112   9 399 976 

Neuhradená 
strata minulých rokov      

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

1 257 112 1 789 278 1 257 112  1 789 278 

Vyplatené dividendy      
Ostatné položky vlastného 
imania      

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby - 
podnikateľa 

     

 
Prehľad peňažných tokov 
 

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 (+/-) 2 509 712 2 299 642 

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

122 645 124 229 

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 121 856 120 292 

A. 1. 2. 
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho 
predaja (+) 

  

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

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 6 965 6 965 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -9 759 -2 351 

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 
(+/-) 3 992 -2 644 

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

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov (+)   

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov (-) -79 -77 

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 (+) 

  

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

obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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 
(+/-) 

-330 2 044 

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.) 

-1 401 571 -1 182 570 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -1 568 321 -850 442 
A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -603 289 276 073 
A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) 770 039 -608 201 

A. 2. 4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov (-/+) 

  

  
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), 
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.) 

  

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností (+) 77 77 

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.)   

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

-554 984 -516 542 

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.) 675 879 724 836 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -41 133 -126 349 

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 (-) 

-4 729 -4 729 
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Označenie 
položky Obsah položky Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   
B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   

B. 6. 
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré 
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 
na predaj alebo na obchodovanie (+) 

  

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

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

  

B. 9. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou 
tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

  

B. 10. 
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou 
tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 

  

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

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.) -45 862 -131 078 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   
C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)   
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 (+)   
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Označenie 
položky Obsah položky Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

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

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

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

  

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

C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov z finančnej činnost, 
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

  

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 (+)  

  

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 (-)  

  

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 (-)   

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 (-)   

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 (-)   
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Označenie 
položky Obsah položky Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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.) 0 0 

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) 630 017 593 758 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na začiatku účtovného obdobia (+/-)  1 260 123 666 365 

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

1 890 140 1 260 123 

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

  

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

1 890 140 1 260 123 

 
 




