




























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

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

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

počet vedúcich zamestnancov

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa
jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár

Výška podielu
na základnom imaní

Podiel na hlasovacích
právach

v %

Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI

v %absolútne v %

a b c d e

Spolu

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa
zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov

Výška podielu
na základnom imaní

Podiel na
hlasovacích

právach
v %

Iný podiel na
ostatných položkách

VI ako na ZI
v %Spoločník, akcionár Dátum zmeny absolútne v %

a b c d e f

Spolu x

15 15

15 16
3 3

S&T Slovakia 125044 19,07 19,07 0
THEMOS INVEST Praha
PSZP a.s. Zvolen

AGROKONS Nitra
Fyzické osoby

65,66
65,66

65,66
530472

655713

0,01
0,01

0,01
80,90

100

0,01
0,01

0,01
80,90

100

0
0

0
0

0

Fyzické osoby 9.5.2011 522515 79,40 079,4
Fond národného majt 9.5.2011 7957 1,5 01,5



A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
  

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti  
  Potravinoprojekt, a.s. 
  Polianky 5 
  841 01 Bratislava 
 

Akciová spoločnosť Potravinoprojekt (ďalej len Spoločnosť), bola založená          01. mája 
1992 a do obchodného registra bola zapísaná 01. mája 1992 (Obchodný register Okresného 
súdu Bratislava I, Oddiel SA, vložka č. 365/B. 

 
 
 2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú : 

  - projektová činnosť v investičnej výstavbe 
  - prípravné práce pre stavbu 
  - inžinierske činnosti 
 
 
 3. Priemerný počet  zamestnancov 

 
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2011 bol 18, z toho 3 vedúci zamestnanci 
(v roku 2010 bol 18, z toho 3 vedúci zamestnanci). 

 
 

4. Údaje o neobmedzenom ručení 
 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 
ods. 5 Obchodného zákonníka. 

 
 
 5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
  

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka 
podľa § 17 ods. 5 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie           
od 01. januára 2011 do 31. decembra  2011. 

 
 
 6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
  

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010, za predchádzajúce účtovné obdobie, 
bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 27. mája 2011. 

 
 
 7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
   

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010 spolu s výročnou správou a správou 
audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2010 bola uložená do zbierky listín 
obchodného registra 01.06.2011. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné 
obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 01.07.2011. 

 
 
 
 
 



 8. Schválenie audítora 
   

Valné zhromaždenie dňa 27.05.2011 schválilo AUDIT Partner s.r.o. ako audítora na 
overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01. januára 2011   do 31. decembra 2011. 

 
 
 
B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
  
 Ing. Kurt Kristel  - predseda 
 Ing. František Melkus  - člen 
 Ing. Alexander Koštenský - podpredseda 
 Ing. Andrej Križanský  - člen 
 Ing. Oldřich Skyba  - člen 
 
 Dozorná rada : 
 Ing. Ľudmila Graizelyová - predseda 
 Ing. Pavol Ďurišin  - člen 
 Ing. Miloš Janíček  - člen 
 
 
 
 
D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 
 
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
 Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). 
 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, 
okrem : 
 
- účtovania poistenia majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iného poistného súvisiaceho 

s prevádzkovou činnosťou. Takéto poistenie sa od 1. januára 2011 účtuje na účet 548 – Ostatné 
náklady na hospodársku činnosť; 

- spôsobu účtovania zákazkovej výroby; 
 
 
(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarávania 
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie 
sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia 
dlhodobého majetku do užívania. 
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými 
nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, 
ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 
 
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 majetku do užívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena je 1660 EUR, od 1. marca 2009  2400 EUR a nižšia sa odpisuje ako je uvedené 
v priloženej tabuľke : 
 
 
 



Predpokladaná  Metóda   Ročná odpisová 
                                      doba užívania   odpisovania  sadzba %  

 
 Softvér    4  lineárna     25 
 Drobný dlhodobý 
 nehmotný majetok          rôzna        33,3 
 
  

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvý dňom mesiaca 
nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, 
ktorého obstarávacia cena je 996 EUR. Od 01. marca 1700 EUR a nižšia, s dobou použiteľnosti 
dlhšou ako jeden rok v hodnote nad 100 EUR sa evidujú na osobitnom analytickom účte. Pozemky 
sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke : 

 
 

Predpokladaná  Metóda   Ročná odpisová 
                                      doba užívania   odpisovania  sadzba %  

 
 Stavby    50  lineárna     2 
 Dopravné prostriedky    4     12-25 
 Drobný dlhodobý 
 nehmotný majetok            2 – 4     25-50 
 
 
(c) Cenné papiere 
 Cenné papiere sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 
 
 
(d) Zásoby 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, poistné, a pod.).
  Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami. 
 
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) 
a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou 
(výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa 
rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. 
Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. 
 
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich 
dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. 

 
 
 (e) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné 
a nevymožiteľné pohľadávky. 

 Všetky pohľadávky sú právne ošetrené, vymáhané a vymáhateľné. Stav pohľadávok po lehote 
 splatnosti je spôsobený najmä zdĺhavým súdnym konaním. 
 Stav opravnej položky v priebehu účtovného obdobia : 
     Stav k 31.12.2010  Tvorba   Zníženie        Stav k 31.12.2011 
 
 Pohľadávky z obchod. styku 40 980     9 710  31 270 
 
 



(f) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje 
opravnou položkou. 

 
(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
(h) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych 
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

 
(i) Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa 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. 

 
(j) Odložené dane  
 Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: 

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 
v súvahe a ich daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 
stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
 
 
(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
(l) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu. 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítajú na menu euro referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.  

 
 
(m) Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky 
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, 
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. 

 
 
 
 



E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    
od 01.januára 2011 do 31. decembra 2011 a za porovnateľné obdobie od 01. januára 2010                
do 31. decembra 2010. 

 
Spoločnosť v tomto roku aktualizovala antivírový program.   
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou 
až do výšky 1 976 698 € (rok 2010 1 976 698 €). 
 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. CB 37/1999-738 zo dňa 02.11.2011 v spore ČSOB ako 
žalobca a Potravinoprojekt, a.s. ako žalovaný, súd schvaľuje zmier. Podrobný popis viď príloha. 
 
  
 
 
 

 











3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér Oceniteľné
práva Goodwill Ostatný

DNM
Obstará-

vaný 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

Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

2277 16409 18686

2277

2135

142

2277

504

4071

12842

12068

2303
4071

10300

504

4071

15119

14203

2445
4071

12577

142

0

4341

2542

4483

2542



Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér Oceniteľné
práva Goodwill Ostatný

DNM
Obstará-

vaný 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

Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať

2277

2277

1565

570

2135

10789

5620

16409

9579

2489

12068

13066

5620

18686

11444

3059

14203







6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 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 podstat-

ným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé

CP
a podiely

Pôžičky
ÚJ

v  kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obsta-
rávaný

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

Stav na konci
účtovného obdobia

Účtovná hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

10423 10423

10423

0

10423

10423

0

0

0

10423

0

10423

10423

0

0

0



Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové
CP

a podiely
v DÚJ

Podielové
CP a

podiely
v spoloč-

nosti
s podstat-

ným
vplyvom

Ostatné
dlhodo-
bé CP

a podiely

Pôžičky
ÚJ v
kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obsta-
rávaný

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

Stav na konci
účtovného obdobia

Účtovná hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

10423 10423

10423 10423

0 0

0 0

10423 10423

10423 10423

0 0















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

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo
s nimi nakladať

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 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

17817

0

25090 17817

16035 22581 16035

1782 2509 1782

0

0

0

0

0





16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre 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

Krátkodobé 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

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie

Iné pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky spolu

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

a b c

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

Krátkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov

Dlhodobé pohľadávky spolu

50232 55556 105788

305 305
50537 55556 106093

55556 1519511

19390

106093 1538901



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

Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo x

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

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

Bežné bankové účty

Bankové účty termínované

Peniaze na ceste

Spolu

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky Úbytky Stav na konci
účtovného
obdobia

a b c d e

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

1807 5390

7161 14226

141784 140779

150752 160395





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

Tabuľka č. 1

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovný zisk

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

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné

Spolu

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

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

Iné

Spolu

-33526

-33526

-33526



25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Tabuľka č. 2

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba Použitie Zrušenie
Stav na konci

účtovného
obdobia

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

1976 9648 1976 9648
821 4798 821 4798
336 735 336 735
320 3806 320 3806
499 309 499 309

dovolenky a odvody
dodávky
poddodávky projekt.
zverejnenie závierky

8860 1976 8860 1976
3432 821 3432 821
4511 336 4511 336
627 499 627 499
290 320 290 320

dovolenky a odvody
poddodávky
zverejnenie závierky
odbor. publikácia



26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadáv-
ke 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:

odpočítateľné

zdaniteľné

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

odpočítateľné

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové
odpočty

Sadzba dane z príjmov (v %)

Odložená daňová pohľadávka

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

47885 1545081

47885 1545081

41881 36163

41881 36163

0 0

-545230 -567386

320530 370039

224699 197348

19 19

6839 6839

0 0

42693 37496

5196 -2818

5196 -2818

0 0



28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu

Čerpanie sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného
dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c d e f

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

5506 5209

1046 821

2153

1046 2974

-524 -2677

6028 5506



33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 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

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 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 náklad

Spolu

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné
obdobie

a b c d e f g

Spolu

prenájom 192969 191037

214854 161526

407823 352563

projekt.čin.



36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútro-
organizačných 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

Zvieratá

Spolu

Manká a škody x x x

Reprezentačné x x x

Dary x x x

Iné x x x

Zmena stavu vnútro-
organizačných zásob
vo výkaze ziskov a strát

x x x

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:

Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

-22581 -8399

-22581 -8399

1609 131

459 131
856
294
10759 724
294 526

294 526

10465 198
42 198
10423

od poisťovne
odpis dividend
odpis pohľadávky

úroky
cen. papiere







40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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

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

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

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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: x x x x

teoretická daň x x

Daňovo neuznané náklady

Výnosy nepodliehajúce dani

Umorenie daňovej straty

Spolu

Splatná daň z príjmov x x

Odložená daň z príjmov x x

Celková daň z príjmov x x

8941 -36344

10923

28912

-9048

4342

21123

-53125

1699 -6905

2075 825

-5493 -4013

-1719 -10093

8

5196 -2818

5204 -2818



44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Práva zo servisných zmlúv

Práva z poistných zmlúv

Práva z koncesionárskych zmlúv

Práva z licenčných zmlúv

Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov

Práva z privatizácie

Práva zo súdnych sporov

Iné práva

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov

b c

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

a Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné príjmy

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné

9120 2400
9120 2400



47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 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

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby
– podnikateľa

655713 655713

63857 10423 53434

44200 -33527 10673

-10423 10423 0 0

26500 26500

-33526 3737 +33526 3737



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

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Zákonný rezervný fond

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nerozdelený zisk minulých rokov

Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby –
podnikateľa

655713 655713

63857 63857

43200 1000 44200

-10423 -10423

19800 6700 26500

9853 -33526 -2153 -7700 -33526






	01 strana
	02 suvaha 1_8
	02 suvaha 2_8
	02 suvaha 3_8
	02 suvaha 4_8
	02 suvaha 5_8
	02 suvaha 6_8
	02 suvaha 7_8
	02 suvaha 8_8
	03 vykaz 1_4
	03 vykaz 2_4
	03 vykaz 3_4
	03 vykaz 4_4
	04 poznamky
	poznamky uzavierka
	Inform.o účt.jednotke
	07 uznesenie sud 1_4
	07 uznesenie sud 2_4
	07 uznesenie sud 3_4
	07 uznesenie sud 4_4
	poznamky uzavierka
	09 tabulky 1_2
	09 tabulky 2_2
	poznamky uzavierka
	11 uznesenie emisie 1_6
	11 uznesenie emisie 2_6
	11 uznesenie emisie 3_6
	11 uznesenie emisie 4_6
	11 uznesenie emisie 5_6
	11 uznesenie emisie 6_6
	poznamky uzavierka
	13 tabulka 3
	poznamky uzavierka
	15 22 informacie
	poznamky uzavierka
	18 38 info
	19 39 info
	poznamky uzavierka
	23 zisk
	24 penazne toky



