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Poznámky k priebežnej účtovnej závierke k 30.6.2015 

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 
a obsahovom vymedzení poloţiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej 

účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení 
neskorších predpisov (novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014) 

 
Bežné účtovné obdobie:                                                od  01.01.2015      do  30.06.2015 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:     od  01.01.2014      do  31.12.2014 
 
A.a) Základné informácie o účtovnej jednotke: 
  

Obchodné meno: Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť 

Sídlo: Hornádska 1, 053 42  Krompachy 

Dátum zaloţenia:  

Dátum vzniku: 1.5.1992 

 
b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 

Vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, výroba, opravy modelových zriadení, výroba a predaj 

výrobkov z dreva, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: hutnícka a zlievarenská suť, trosky z kuplovní, 

prach z filtrov s obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky 

abrazívnych hmôt, prach s obsahom železa, odpadový bitumenový koks, cestná nákladná doprava, výroba 

nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu. 

 
c) Počet zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 101 98 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 101 102 

počet vedúcich zamestnancov 3 3 

 
d) Účtovné jednotky, v ktorých je ÚJ neobmedzene ručiacim spoločníkom: 

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti. 
 
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 30. júnu 2015 je zostavená ako priebežná účtovná závierka podľa 

§ 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 

účtovnej jednotky: 

Účtovná závierka k 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 01.06.2015. 

Zároveň VZ schválilo Ing. Vladimíra Vaščáka, bytom Olše 18, 055 01 Margecany, licencia SKAU 299, ako audítora na 
overenie účtovnej závierky k 31.12.2014. 
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C. Informácie o konsolidovanom celku, ak  je účtovná jednotka jeho súčasťou 

 
a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky 
skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: 

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. 
 
b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú 

skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka: 

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. 
 
c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky 

a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uloţia tieto konsolidované účtovné 

závierky: 

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. 
 
d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinností zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku 

a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona: 

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. 
 
 
D. Ďalšie informácie o: 

a) pouţitých účtovných zásadách a účtovných metódach – rozpracované v časti E 

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy – rozpracované v časti F 

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy – rozpracované v časti G 

d) výnosoch – rozpracované v časti H 

e) nákladoch – rozpracované v časti I 

f) daniach z príjmov – rozpracované v časti J 

g) údajoch na podsúvahových účtoch - neevidujeme 

h) iných aktívach a iných pasívach - neevidujeme 

i) spriaznených osobách – rozpracované v časti N 

j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia - žiadne 

k) prehľade zmien vlastného imania – rozpracované v časti P 

l) prehľade peňaţných tokov – rozpracované v Polročnej správe – cash flow nepriamou metódou 

 
 
E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach: 
  
a) Splnenie predpokladu, ţe účtovná jednotka bude nepretrţite pokračovať vo svojej činnosti: áno 
  
b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu 
majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:  neboli 
 
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zloţiek majetku a záväzkov v členení na:   
 

Č. Názov položky Spôsob oceňovania 

1. Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený: Obstarávacia cena 

2. Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 

3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reprodukčná obstarávacia cena 
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4. Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:  Obstarávacia cena 

5. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 

6. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reprodukčná obstarávacia cena 

7. Dlhodobý finančný majetok:  Obstarávacia cena 

8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena 

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Vlastné náklady 

10. Zásoby obstarané inak (darom): Reprodukčná obstarávacia cena 

11. ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Menovitá hodnota 

12.1. Vlastné pohľadávky: Menovitá hodnota 

12.2 Kúpené pohľadávky: Obstarávacia cena 

13. Krátkodobý finančný majetok: Obstarávacia cena 

14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota 

15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôţičiek a úverov: Menovitá hodnota 

16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: Menovitá hodnota 

17. Deriváty: Menovitá hodnota 

18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:  Menovitá hodnota 

19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o 
kúpe prenajatej veci: 

Obstarávacia cena 

20. Majetok obstaraný v privatizácii: Bez náplne 

21. Splatná daň z príjmov a odloţená daň z príjmov: Menovitá hodnota 

 
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok: 

Pri tvorbe odpisového plánu ÚJ vychádzala zo zákona o účtovníctve 431/2002 v znení neskorších predpisov ako 

aj zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom doba odpisovania, sadzby 

odpisov a odpisové metódy sú v súlade s týmito zákonmi. Odpisové sadzby účtovných a daňových odpisov sa 

rovnajú. 

Komentár:  

 ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej 
ceny (§ 13/2 PU). 

 ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny 
(§ 13/6 PU). 

 ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého 
majetku (§ 21/3 PU). 

 ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku (§ 
34/1 PU; § 35/2/h PU). 

 
e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: neevidujeme 

 
f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v beţnom účtovnom období 
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: 

- neevidujeme 
 
 
F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:  
 
a) Dlhodobý nehmotný majetok za beţné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:   

- neevidujeme 
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a) Dlhodobý hmotný majetok za beţné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:   
 
Tabuľka č. 1 - Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. a) 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľné 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základn
é stádo 
a ťaţné 
zvieratá 

Ostatný 
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 

58 117 1 639 575 4 163 062      5 860 754 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

58 117 1 639 575 4 163 062      5 860 754 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 1 098 247 3 817 653      4 915 900 

Prírastky  30 465 55 948      86 413 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 1 128 712 3 873 601      5 002 313 

Opravné poloţky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 

 

      

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

58 117 541 328 345 409      944 854 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

58 117 510 863 289 461      858 441 



Poznámky Úč POD PÚZ 3 – 01                           IČO: 31651283        DIČ: 2020501967 

 

5 

 

 
 
Tabuľka č. 2 - Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. a) 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľné 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťaţné 
zvieratá 

Ostatný 
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 

58 117 1 639 575 4 107 658    83 500  5 888 850 

Prírastky   39 457      39 457 

Úbytky   67 553      67 553 

Presuny   83 500    - 83 500   

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

58 117 1 639 575 4 163 062      5 860 754 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 1 036 204 3 779 113      4 815 317 

Prírastky  62 043 106 093      168 136 

Úbytky   67 553      67 553 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 1 098 247 3 817 653      4 915 900 

Opravné poloţky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 

 

      

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

58 117 603 371 328 545    83 500  1 073 533 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

58 117 541 328 345 409      944 854 
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b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:  
 

Poistený majetok 
 

Poistná suma 
 

Platnosť zmluvy od - do 
 

Dopravné prostriedky 
 

3 500 
 

2014 - neurčita 
 

Dlhodobý nehm. a hmotný majetok, zásoby 6 700 1992 - neurčita 

 
c) Záloţné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 

c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záloţné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: neevidujeme 

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záloţné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať:  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c.2) 

Dlhodobý hmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záloţné právo 951 563 (VÚB) 

 
d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, 
ale ktorý uţíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpoţičke: neevidujeme 
 
e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo 
vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
pričom účtovná jednotka tento majetok uţíva: neevidujeme 
 
f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty: neevidujeme 
 
g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná poloţka k nadobudnutému majetku: neúčtujeme 
  
h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za beţné účtovné obdobie a to v členení na:  

1. Náklady na výskum vynaloţené v beţnom účtovnom období: neevidujeme 
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaloţené v beţnom účtovnom období: neevidujeme 
3. Aktivované náklady na vývoj vynaloţené v beţnom účtovnom období: neevidujeme 
 
i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za beţné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa    
jednotlivých poloţiek súvahy 
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. i) 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Beţné 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 
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Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

MEC SERVICE, s.r.o. 
Martin 

15,9 15,9   49 000 

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu X x x x 49 000 

 
j) Obstarávacia cena zloţiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých poloţiek súvahy na začiatku 
beţného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas beţného účtovného 
obdobia a stav na konci beţného účtovného obdobia:  
 
Tabuľka č. 1 - Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) 

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 

Pôţičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôţičky 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 

  54 000      54 000 

Prírastky          

Úbytky   5 000      5 000 

Presuny          

Stav 
na konci 
účtovného 
obdobia 

  
 

49 000 
     49 000 

Opravné poloţky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav 
na konci 
účtovného 
obdobia 
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Účtovná hodnota  

Stav 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

  54 000      54 000 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

  49 000      49 000 

 
Tabuľka č. 2 - Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) 

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 

Pôţičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôţičky 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 

  54 000      54 000 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav 
na konci 
účtovného 
obdobia 

  54 000      54 000 

Opravné poloţky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav 
na konci 
účtovného 
obdobia 

        

 

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  54 000      54 000 

Stav 
na konci 
účtovného 
obdobia 

  54 000      54 000 
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l) Zmeny v jednotlivých zloţkách dlhodobého finančného majetku:  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP drţaných do splatnosti – nie sú 

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôţičkách – neboli poskytnuté žiadne pôžičky 

 
k) Opravné poloţky podľa zloţiek dlhodobého finančného majetku: neboli tvorené  
 
m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záloţné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať: neevidujeme 
 
n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: neúčtujeme 
 
o) Opravné poloţky k zásobám: neboli tvorené 
 
p) Zásoby, na ktoré je zriadené záloţné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi  
nakladať: neevidujeme 
 
q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: neevidujeme  
 
r) Tvorba, zúčtovanie opravných poloţiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých poloţiek súvahy za beţné 
účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:   
 
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej poloţky 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  

160 476    160 476 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a zdruţeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 160 476    160 476 

 
Komentár: 
ÚJ tvorí účtovné opravné položky podľa § 17 odst. 27 ZDP: 
 vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ktorá je po splatnosti dlhšie ako 

360 dní  
 vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ktorá je po splatnosti dlhšie ako 

720 dní  
 vo výške 100 % menovitej  hodnoty  pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ktorá je po splatnosti dlhšie ako 

1 080 dní  
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s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 
 
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 zdruţeniu 

   

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 810 368 320 791 1 131 159 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ    

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a zdruţeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 37 803  37 803 

Iné pohľadávky 380  380 

Krátkodobé pohľadávky spolu 848 551 320 791 1 169 342 

 
t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záloţným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy 
zabezpečenia: neevidujeme 
 
u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záloţné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené 
právo s nimi nakladať: neevidujeme 
 
v) Odloţená daňová pohľadávka: neevidujeme 
 

Komentár: 
ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. 
ÚJ nevznikla odložená daňová pohľadávka, ale daňový záväzok preto o odloženej daňovej pohľadávke neúčtovala. 
 
w) Významné zloţky krátkodobého finančného majetku: 
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Tabuľka č.1 - Informácie k prílohe č.3 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Pokladnica, ceniny 5 445 

Beţné účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky 
 
Banky 

182 089 110 129 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované 

0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 182 094 110 574 

 
Komentár: 
Iný krátkodobý finančný majetok ÚJ neeviduje. 
 
x) Opravné poloţky ku krátkodobému finančnému majetku: neboli tvorené  
 
y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záloţné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom 
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: neevidujeme 
 
za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou 
hodnotou: neúčtujeme 
 
zb) Informácie o vlastných akciách: ÚJ nenadobudla počas sledovaného účtovného obdobia žiadne vlastné akcie 
 
zc) Významné poloţky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: neevidujeme 
 
zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: nemáme 

 

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy: 
 

a) Vlastné imanie za beţné účtovné obdobie: 
 

1. Opis základného imania: 

    Základné imanie:   507 441,91 EUR 
    Rozsah splatenia: 507 441,91 EUR 
 

  Akcie:  

Počet: 15 289  
Druh: kmeňové  
Podoba: zaknihované  
Forma: akcie na doručiteľa  
Menovitá hodnota: 33,19 EUR  

 

 
2. Hodnota upísaného vlastného imania:   
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3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom 
období: 
 

Tabuľka č. 1 - Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku  

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  2 408 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 2 408 

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 2 408 

Komentár: 
 ÚJ za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykázala, ani nevysporiadavala účtovnú stratu 
 Žiadny zisk ani strata neboli v sledovanom účtovnom období účtované priamo na účty vlastného imania 
 Nedošlo k žiadnym zmenám reálnej hodnoty majetku ani zmenám hodnoty majetku 
 
b) Jednotlivé druhy rezerv: 
 

Tabuľka č. 1 - Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Pouţitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0 

 
     

      

Krátkodobé rezervy, z toho: 23 261 0 23 261 0 0 

Zákonné rezervy 
na nevyčerpané dovolenky 
vrátane poistného 

21 511  21 511   

Rezerva na audit  1 750  1 750   

Rezerva na zverejnenie účt. 
závierky 

0  0   
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Tabuľka č. 2- Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Pouţitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0 

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho: 10 376 23 261 10 376 0 23 261 

Zákonné rezervy 
na nevyčerpané dovolenky 
vrátane poistného 

8 095 21 511 8 095  21 511 

Rezerva na audit  1 750 1 750 1 750  1 750 

Rezerva na zverejnenie účt. 
závierky 

531 0 531  0 

 
 
c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti: 
 

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 73 092 89 838 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

27 974 27 974 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok aţ päť rokov 

45 118 61 864 

Krátkodobé záväzky spolu 1 190 067 1 231 327 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

1 190 067 1 231 327 

Záväzky po lehote splatnosti 
  

 
e) Hodnota záväzku zabezpečenom záloţným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to 
s uvedením formy zabezpečenia: neevidujeme 
 
f) Spôsob vzniku odloţeného daňového záväzku:  
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Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. f) o odloţenom daňovom záväzku 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

0 18 392 

Odpočítateľné 
  

Zdaniteľné 
 

18 392 

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 %) 22 22 

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok 27 974 27 974 

Zmena odloženého daňového záväzku 0 + 391 

Zaúčtovaná ako náklad   + 391 

Zaúčtovaná do vlastného imania 
 

 

Iné   

Komentár: 
ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. 
ÚJ účtuje o odloženej dani 1x ročne a to ku koncu riadneho účtovného obdobia. 
Odložený daňový záväzok za predchádzajúce účtovné obdobie vznikol z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou 
cenou a daňovou zostatkovou cenou odpisovaného majetku.   
 
g) Záväzky zo sociálneho fondu:   

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 16 897 17 317 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 14 517 22 982 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku  
 

Ostatná tvorba sociálneho fondu  
 

Tvorba sociálneho fondu spolu 14 517 22 982 

Čerpanie sociálneho fondu  16 170 23 402 

Konečný zostatok sociálneho fondu 15 244 16 897 
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h) Vydané dlhopisy:  ÚJ nevydala za sledované účtovné obdobie žiadne dlhopisy 

 
i) Bankové úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci:  Kontokorent - 200 000 EUR - k 30.06.2015 bez čerpania 
 
j) Významné poloţky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období: neevidujeme 
 
k) Významné poloţky derivátov: neevidujeme 
 
l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: neevidujeme 

 
m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:  

Informácie k prílohe č.3 v 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 19 405 10 469 0 25 205 19 762 0 

Finančný náklad   
    

Spolu 19 405 10 469 0 25 205 19 762 0 

 
 
H. Informácie o výnosoch:  

a) Sumy trţieb za vlastné výkony a tovar:  

 Tržby z predaja vlastných výrobkov (odliatky zo sivej liatiny): 3 708 081 EUR 
 Tržby z predaja služieb (úpravy MZ, preprava odliatkov):  27 150 EUR  

 
b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby:  

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 

0 0 0 0 0 

Výrobky 131 614 131 614 142 617 0 -11 003 

Zvieratá 
   

 
 

Spolu 131 614 131 614 142 617 0 -11 003 
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Manká a škody x x x 
  

Reprezentačné x x x 
  

Dary x x x 
  

Iné x x x 
  

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x 0 -11 003 

 
c) Významné poloţky výnosov pri aktivácii nákladov: neevidujeme 
 
d) Ostatné významné poloţky výnosov z hospodárskej činnosti: neevidujeme 
 
e) Významné poloţky finančných výnosov: neevidujeme 
 
f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: neevidujeme 
 
g) Suma čistého obratu:     

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Trţby za vlastné výrobky 3 708 081 7 524 268 

Trţby z predaja sluţieb 27 150 57 351 

Trţby za tovar 0 0 

Výnosy zo zákazky 0 0 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0 

Iné výnosy súvisiace s beţnou činnosťou 0 0 

Čistý obrat celkom 3 735 231 7 581 618 

 
 
I. Informácie o nákladoch:  

a) Významné poloţky nákladov za poskytnuté sluţby: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 429 874 982 002 

Opravy a udrţiavanie 83 617 166 031 

Cestovné 811 1 599 

Náklady na repre 1 037 3 156 

Prepravné 61 345 167 597 

Výkony spojov 5 003 11 365 
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Nájomné 18 145 6 735 

Práca v kooperatíve 133 696 296 656 

Náklady na ŢP 6 536 10 959 

Ostatné sluţby 119 684 314 404 

 
b) Významné poloţky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti, z toho: 13 149 23 857 

Dary 5 400 7 877 

Poistné 7 210 15 150 

Prevádzkové náklady ostatné 539 830 

 
c) Významné poloţky finančných nákladov a celková suma kurzových strát: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady na finančnú činnosť, z toho: 2 047 5 312 

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 157 222 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:   

Nákladové úroky 1 008 2 050 

Bankové poplatky 882 3 040 

 
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: neevidujeme 
 
e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom: 

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: 3 500 3 500 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 3 500 3 500 

iné uisťovacie audítorské sluţby   

súvisiace audítorské sluţby   

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské sluţby   

 
 
J. Informácie o daniach z príjmov:  

a,b,c,d,e) O daniach z príjmov: neboli účtované 

 

f,g) Informácie o daniach z príjmov: 
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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: 

305 423 x x 6 897 x x 

teoretická daň  x  22 x  22 

Daňovo neuznané náklady  
  

11 734 
  

Výnosy nepodliehajúce dani  
  

28 
  

Vplyv nevykázanej odloţenej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty 
      

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu 305 423 
 

22 18 603 
 

22 

Splatná daň z príjmov x 1 
 

x 4 093 
 

Odloţená daň z príjmov x  
 

x 391 
 

Celková daň z príjmov  x  
 

x 4 489 
 

 
 
K . Údaje na podsúvahových účtoch: 

Významné poloţky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o 
odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu: neevidujeme 
 
 
L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:  
 
a) Podmienené záväzky: neevidujeme 
 
b) Podmienené záväzky voči spriazneným osobám: neevidujeme 
 
c) Podmienený majetok: neevidujeme 
 
 
M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky: 

a,b,c,d,e) Priznané odmeny za účtovné obdobie v členení za jednotlivé orgány (z dôvodu ochrany osobných údajov sa 
neuvádzajú mená konkrétnych fyzických osôb):  

Štatutárny orgán: neevidujeme 
Dozorný orgán: neevidujeme 
Iný orgán: neevidujeme 
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N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb: 

 
a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: 

 Nákup tovarov a sluţieb v celkovej hodnote  947 896 EUR 
 
 
O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:  
  
a - j) Po dni, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka nenastali žiadne významné udalosti. 
 
  
P. Prehľad zmien vlastného imania: 

Bežné účtovné obdobie: 

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 1 156 784 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 305 422 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 1 462 206 

Dôvody zmien vlastného imania v členení: x 

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411): 507 442 

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  

c) emisné áţio (účet 412):  

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422): 101 500 

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413): 547 842 

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):  

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):  

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): 305 422 

k) vyplatené dividendy:  

l) ďalšie zmeny vlastného imania:  

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):   

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 1 154 376 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 2 408 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 1 156 784 

Dôvody zmien vlastného imania v členení: x 

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411): 507 442 

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  
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c) emisné áţio (účet 412):  

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422): 101 500 

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413): 545 434 

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):  

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):  

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): 2 408 

k) vyplatené dividendy:  

l) ďalšie zmeny vlastného imania:  

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):   

 

 
R. Prehľad o peňažných tokoch: rozpracované v Polročnej správe – cash flow nepriamou metódou 

 
U. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne 
 
 
V. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne 
 
 
W. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne 
 


