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Poznámky k priebežnej účtovnej závierke za rok 2020 

Zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. decembra 2017  
č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74,  
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej 
účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia  

z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74. 

 
 
Účtovné obdobie:                                                           od  01.01.2020      do  30.06.2020 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:     od  01.01.2019      do  31.12.2019 

 
 
Čl. I 
Všeobecné informácie 
 
(1) Názov a sídlo právnickej osoby. Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet 
podnikania účtovnej jednotky:  
  

Obchodné meno: Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť 

Sídlo: Hornádska 1, 053 42  Krompachy 

Dátum vzniku: 1.5.1992 

 
Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky: 

Vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, výroba, opravy modelových zariadení, 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. 

 
(2) Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme účtovnej jednotky, v ktorej je ÚJ neobmedzenie ručiacim 
spoločníkom:  
 
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej účtovnej jednotke. 
 
(3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 
účtovnej jednotky: 
 
Účtovná závierka k 31.12.2019 bola schválená Valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 30.06.2020. 

VZ zároveň schválilo Ing. Mgr. Hedvigu Vadinovú, bytom Prostějovská 103, 080 01  Prešov, licencia SKAU 479, ako 
audítorku na overenie účtovnej závierky k 31.12.2020. 
 
(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 
 
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 30. júnu 2020 je zostavená ako priebežná účtovná závierka 

podľa § 18 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
(5) Údaje o skupine: 
 
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. 
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(6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov 
účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými 
sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho 
orgánu alebo člena štatutárneho orgánu: 

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 112 111 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 113 104 

počet vedúcich zamestnancov 3 3 

 
 
 

Čl. II 
Informácie o prijatých postupoch 
 
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu 
nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 zákona: 
 
Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  
 
 
(2) Informácia o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, 
finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, a 
to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku 
hospodárenia účtovnej jednotky: 
 
Účtovná jednotka je v zmysle § 9 ods. 1 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov povinná 
účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pri účtovaní a tvorbe účtovného rozvrhu tak vychádza z tohto zákona 
a Organizačnej smernice pre vedenie účtovníctva, kde sú uvedené podrobnosti účtovných zásad a metód ÚJ. Zmeny 
v účtovných zásadách a účtovných metódach neboli. 
 
 
(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto 
transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie 
týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky: 
 
Účtovná jednotka neeviduje žiadne transakcie, neuvedené v súvahe, ktoré by mali významný finančný vplyv na 
účtovnú jednotku. 
 
 
(4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a 
predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti: 
a) – e) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:   
 

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): Reálna hodnota  
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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): Reálna hodnota 

7. Dlhodobý finančný majetok:  Obstarávacia cena 

8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena 

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Vlastné náklady 

10. Zásoby obstarané inak (darom): Reálna hodnota 

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, pôžičiek 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 odložená daň z príjmov: Menovitá hodnota 

 

f) 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 pri 

novozaradenom majetku rovnajú. 

Poznámka:  
 ÚJ neeviduje v zmysle internej smernice drobný dlhodobý nehmotný majetok - položky pod 2 400 eur jedn. ceny.  
 ÚJ neeviduje v zmysle internej smernice drobný dlhodobý hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jedn. ceny.  
 ÚJ nevyužíva možnosť, v zmysle zákona o dani z príjmov, zahrnúť podlimitné (do 1 700 EUR) technické 

zhodnotenie do odpisovaného dlhodobého majetku v zmysle svojej internej smernice. 
 ÚJ nevyužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku. 

 
g) Informácia o poskytnutých dotáciách a o dotáciách na obstaranie majetku:  

Účtovná jednotka neposkytla ani nedostala žiadne dotácie. 
 
 
(5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období 
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: 

Neboli účtované. 
 
 
 
Čl. III 
Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy  
 
(1) Doplňujúce a vysvetľujúce informácie k aktívam súvahy: 
  
a) Dlhodobý majetok  
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Dlhodobý nehmotný majetok za účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 
 
 

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 

 61 287      61 287 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci  
účtovného obdobia 

 61 287      61 287 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 56 383      56 383 

Prírastky  1 280      1 280 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 57 663      57 663 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

       
 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci  
účtovného obdobia 

       
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 4 904      4 904 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 3 624      3 624 
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Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne prechádzajúce 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 

 61 287      61 287 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci  
účtovného obdobia 

 61 287      61 287 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 53 825      53 825 

Prírastky  2 558      2 558 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 56 383      56 383 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

       
 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci  
účtovného obdobia 

       
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 7 462      7 462 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 4 904      4 904 

 

Poznámka: Vzhľadom k tomu, že ÚZ je vykazovaná v celých eurách, môžu vzniknúť drobné rozdiely vo 
vykazovaných údajoch, ktoré spôsobuje zaokrúhľovanie na celé eurá. Pri tvorbe Poznámok k ÚZ účtovná jednotka 
vždy vychádza z údajov vykázaných v ÚZ k danému obdobiu. 
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Dlhodobý hmotný majetok za účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:   
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľné 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
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 4 242 532    3 600  5 943 824 

Prírastky   192 440      192 440 

Úbytky       3 600  3 600 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

58 117 1 639 575 4 434 972    0  6 132 664 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

 1 361 323 4 111 481      5 472 804 

Prírastky  18 322 39 038      57 360 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 1 379 645 4 150 519      5 530 164 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

58 117 278 252 131 051      471 020 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

58 117 259 930 284 453      602 500 
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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 ťažné 
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 4 246 176    0  5 943 868 

Prírastky   61 000    3 600  64 600 

Úbytky   64 644      64 644 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

58 117 1 639 575 4 242 532    3 600  5 943 824 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

 1 324 680 4 127 037      5 451 717 

Prírastky  36 643 49 088      85 731 

Úbytky   64 644      64 644 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 1 361 323 4 111 481      5 472 804 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

58 117 314 895 119 139      492 151 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

58 117 278 252 131 051      471 020 

 
 
b) Dlhodobý majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným 
prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale 
ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke – neevidujeme. 
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c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má ÚJ obmedzené 
právo nakladať s ním: 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním – neevidujeme.  

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať:  
 

Dlhodobý hmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 516 401 (VÚB) 

 

d) Majetok, ktorým je goodwill, dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu jeho výšky a odpis jeho hodnoty - neevidujeme. 
 
e) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za účtovné obdobie a to v členení na:  

1. Náklady na výskum vynaložené v účtovnom období – neevidujeme. 
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období – neevidujeme. 
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období – neevidujeme. 
 
f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku  a jeho umiestnenie v členení v nadväznosti na položky súvahy 

Účtovná jednotka k 30.06.2020 nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok. 

 
g) - i) Dlhodobý finančný majetok  

Účtovná jednotka k 30.06.2020 nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok. 
ÚJ nemá žiadne účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok. 
 
j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – neboli.   
 
k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať – neevidujeme. 
 
l) Podielové certifikáty, konvertibilné dlhopisy, waranty, opcie alebo podobné cenné papiere – neevidujeme.  
 
m) Opravné položky k zásobám – neboli tvorené.  
 
n) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi  
nakladať – neevidujeme.  
 
o) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – neevidujeme.   
 
p) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam za účtovné obdobie, dôvod ich tvorby a zúčtovania:   

Počas účtovného obdobia 01.01.2020 – 30.06.2020 neboli tvorené žiadne opravné položky k pohľadávkam. 

Dôvod tvorby a zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam 
ÚJ tvorí účtovné opravné položky podľa § 17 ods. 27 ZDP: 
 do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ktorá je po splatnosti dlhšie ako 360 dní  
 do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ktorá je po splatnosti dlhšie ako 720 dní  
 do výšky 100 % menovitej  hodnoty  pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ktorá je po splatnosti dlhšie ako 1 080 

dní  
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q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 
 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku    

Ostatné pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 

   

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej 
účasti okrem prepojených ÚJ 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Pohľadávky z derivátových operácií    

Iné pohľadávky    

Odložená daňová pohľadávka    

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 694 822  694 822 

Ostatné pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám  

   

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej 
účasti okrem prepojených ÚJ 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 46 839  46 839 

Pohľadávky z derivátových operácií    

Iné pohľadávky 4 903  4 903 

Krátkodobé pohľadávky spolu 746 564 0 746 564 

 
r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, na ktoré sa zriadilo 
záložné právo alebo pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať – neevidujeme. 
 
s) Odložená daňová pohľadávka –  k 30.06.2020 neúčtujeme. 

ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. 
O odloženej dani ÚJ účtuje 1x ročne pri zostavovaní riadnej účtovnej závierky. 
Výška odloženej daňovej pohľadávky k 30.06.2020 ostáva teda nezmenená a rovná sa výške odloženej daňovej 
pohľadávky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 
 
t) Zložky krátkodobého finančného majetku: 
 

Názov položky Účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Pokladnica, ceniny 229 351 

Bežné účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky 
 
Banky 

678 880 250 470 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované 

0 0 

Peniaze na ceste - 85 0 

Spolu 679 024 250 821 

Poznámka: Iný krátkodobý finančný majetok ÚJ neeviduje. 
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u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 
alebo metódou vlastného imania – neúčtujeme. 
 
v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za účtovné obdobie – neboli tvorené.  
 
w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – neevidujeme. 
 
x) Informácie o vlastných akciách – ÚJ nenadobudla počas sledovaného účtovného obdobia žiadne vlastné akcie. 
 
y) Významné položky účtov časového rozlíšenia – neevidujeme.  
 
 
(2) Doplňujúce a vysvetľujúce informácie k pasívam súvahy:   

a) Vlastné imanie  

1. Opis základného imania:                                                     

    Základné imanie:   519 826,00 EUR                   Akcie: 
    Rozsah splatenia: 519 826,00 EUR 
 
 

 
 

 
2. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia – neevidujeme.   
 
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období: 
 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  2 077 

Rozdelenie účtovného zisku Účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 2 077 

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 2 077 

 
4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, zmeny 
reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití vlastného imania: 
   
 Žiadne náklady ani výnosy neboli v sledovanom účtovnom období účtované priamo na účty vlastného imania. 
 V sledovanom účtovnom období nedošlo k žiadnym zmenám reálnej hodnoty majetku ani zmenám hodnoty 

majetku. 
 
5. Zisk na akciu alebo podiel na základom imaní – bez zmeny. 
 

Počet: 15 289  
Druh: kmeňové  
Podoba: zaknihované  
Forma: akcie na doručiteľa  
Menovitá hodnota: 34,00 EUR   
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6. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty  
    Prídel do ostatných fondov – investičný fond – schválený VZ 30.06.2020. 
 
 
b) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie: 
 

Názov položky 

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: 11 525 0 0 0 11 525 

Zákonné rezervy 0 0 0 0 0 

Ostatné rezervy - odchodné 11 525 0 0 0 11 525 

Krátkodobé rezervy, z toho: 37 918 0 30 872 0 7 046 

Zákonné rezervy 
na nevyčerpané dovolenky 
vrátane poistného 

16 868 0 16 868 0 0 

Ostatné rezervy – reklamácie 15 000 0 7 954 0 7 046 

Ostatné rezervy - audit 6 050 0 6 050 0 0 

 

Poznámka:  Rok použitia krátkodobých rezerv 2020 
 
 

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: 11 010 4 746 4 231 0 11 525 

Zákonné rezervy 0 0 0 0 0 

Ostatné rezervy - odchodné 11 010 4 746 4 231 0 11 525 

Krátkodobé rezervy, z toho: 45 332 37 918 30 753 14 579 37 918 

Zákonné rezervy 
na nevyčerpané dovolenky 
vrátane poistného 

17 082 16 868 17 082 0 16 868 

Ostatné rezervy – reklamácie 22 200 15 000 7 621 14 579 15 000 

Ostatné rezervy - audit 6 050 6 050 6 050 0 6 050 
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c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Záväzky spolu 

a b c d 

Dlhodobé záväzky 

Dlhodobé záväzky z obchodného styku    

Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ    

Ostatné záväzky v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov prepojených ÚJ 

   

Ostatné dlhodobé záväzky 245 000  245 000 

Dlhodobé prijaté preddavky    

Dlhodobé zmenky na úhradu    

Vydané dlhopisy    

Záväzky so sociálneho fondu 11 199  11 199 

Iné dlhodobé záväzky 31 645  31 645 

Dlhodobé záväzky z derivát. operácií    

Odložený daňový záväzok 7 234  7 234 

Dlhodobé záväzky spolu 295 078 0 295 078 

Krátkodobé záväzky 

Záväzky z obchodného styku 752 336  752 336 

Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ    

Ostatné záväzky v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov prepojených ÚJ 

   

Záväzky voči spoločníkom a združeniu    

Záväzky voči zamestnancom 98 703  98 703 

Záväzky zo sociálneho poistenia 62 523  62 523 

Daňové záväzky a dotácie 12 850  12 850 

Záväzky z derivátových operácií    

Iné záväzky 2 591  2 591 

Krátkodobé záväzky spolu 929 003 0 929 003 

 
d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy: 
 

Názov položky Účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 295 078 457 467 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov 

7 234 7 234 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

287 844 450 233 

Krátkodobé záväzky spolu 929 003 1 004 409 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

929 003 1 004 409 

 
e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – neevidujeme.   
 
f) Výpočet odloženého daňového záväzku –  k 30.06.2020 neúčtujeme. 

ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. 
O odloženej dani ÚJ účtuje 1x ročne pri zostavovaní riadnej účtovnej závierky. 
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g) Záväzky zo sociálneho fondu:   

Názov položky Účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 14 000 14 846 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 9 926 34 997 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku  
 

Ostatná tvorba sociálneho fondu  
 

Tvorba sociálneho fondu spolu 9 926 34 997 

Čerpanie sociálneho fondu  12 727 35 843 

Konečný zostatok sociálneho fondu 11 199 14 000 

 
h) Vydané dlhopisy:  ÚJ nevydala za sledované účtovné obdobie žiadne dlhopisy. 

 
i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:   
 Kontokorent  200 000 EUR - k 30.06.2020 bez čerpania. 
 Termínovaný úver 150 000 EUR – zostatok k 30.06.2020 - 136 363 EUR 
 
j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období – neevidujeme. 

 
(3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – prenajímateľ:  

Účtovná jednotka ako prenajímateľ neeviduje žiadny majetok prenajímaný formou finančného prenájmu. 

 
(4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – nájomca:  

Názov 
položky 

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 9 248 26 985 0 18 767 36 233 0 

Finančný náklad  
     

Spolu 9 248 26 985 0 18 767 36 233 0 
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(5) Odložená 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 

518 730 x x 11 308 x x 

Teoretická daň  x 103 746 21 X 2 375 21 

Daňovo neuznané náklady  
  

104 200 
  

Výnosy nepodliehajúce dani  
     

Vplyv nevykázanej odloženej  
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty 
      

Zmena sadzby dane       

Iné (sumy zapl. + DO > ÚO)    106 734   

Spolu 518 730 103 746 21 8 774 
  

Splatná daň z príjmov x 
  

x 1 842 21 

Odložená daň z príjmov x  
 

x 7 389 21 

Celková daň z príjmov  x  
 

x 9 231 21 

Poznámka: O odloženej dani z príjmu ÚJ účtuje 1x ročne pri zostavovaní riadnej účtovnej závierky.   

 
 (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi a zmena reálnej hodnoty 
v priebehu účtovného obdobia:  
 
Účtovná jednotka neeviduje žiadny majetok ani záväzky, ktoré by boli zabezpečené derivátmi. 
 
 
 
Čl. IV 

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky výkazu ziskov a strát 
 
(1) Doplňujúce a vysvetľujúce informácie k položkám výnosov a nákladov: 
 
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar:  

Názov položky 
 

Účtovné obdobie 
           (1. polrok 2020) 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie (2019) 

Tržby z predaja vlastných výrobkov  
(odliatky zo sivej liatiny) 

4 801 953 7 602 393 

Tržby z predaja služieb 
(úpravy a opravy MZ, preprava odliatkov) 

32 641 65 182 
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b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob:  

Názov položky 

Účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných  

zásob  

Konečný 
zostatok 

 
Začiatočný 

stav 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b  c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

0 0 0 0 0 0 

Výrobky 502 754 620 584 620 584 550 082 - 117 831 70 502 

Spolu 502 754 620 854 620 854 550 082 - 117 831 70 502 

Manká a škody x x x x 
  

Dary x x x x 
  

Iné x x x x 
  

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

502 754 620 854 620 854 550 082 - 117 831 70 502 

Poznámka: Výkaz ÚZ je vykazovaný v celých eurách, čím môžu vzniknúť drobné súčtové rozdiely vo vykazovaných 
údajoch, ktoré spôsobuje zaokrúhľovanie na celé eurá. Pri tvorbe Poznámok k ÚZ účtovná jednotka vždy vychádza 
z údajov vykázaných v ÚZ k danému obdobiu. 

 

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov – neevidujeme. 

 
d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti – neevidujeme.  

 
e) Osobné náklady 

Názov položky Účtovné obdobie 

Mzdy  785 451 

Ostatné náklady na závislú činnosť 0 

Sociálne poistenie 158 685 

Zdravotné poistenie 115 963 

Sociálne zabezpečenie 75 892 

Osobné náklady 1 135 991 

 
f) Významné položky finančných výnosov – neevidujeme.  
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g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby  

Názov položky 
Účtovné obdobie 

     (1. polrok 2020) 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie (rok 2019) 

Opravy a udržiavanie 40 382 157 627 

Prepravné 48 530 89 121 

Výkony spojov 4 642 9 310 

Nájomné 2 484 6 376 

Práca v kooperácii 205 436 406 610 

Náklady na ŽP 1 629 4 208 

 
h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti – neevidujeme. 
 
i) Významné položky finančných nákladov a kurzových strát - neevidujeme.  
   Kurzová strata ku dňu zostavenia ÚZ bola vo výške 0 EUR. 
 
 
(2) Výška a charakter jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 
 
ÚJ za dané účtovné obdobie neevidovala žiadne výnosy alebo náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu. 

 
 
(3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej ÚZ audítorom: 
 
ÚJ počas účtovného obdobia 01.01.2020 - 30.06.2020 nevznikli žiadne náklady voči audítorovi súvisiace s uvedeným 
obdobím. 
 
 
(4) Členenie čistého obratu:    
  

Názov položky Účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 801 953 7 602 393 

Tržby z predaja služieb 32 641 65 182 

Iné výnosy zahrnované do čistého obratu 0 0 

Čistý obrat celkom 4 834 593 7 667 575 

Poznámka: Účtovná jednotka vychádza pri zostavovaní poznámok vždy z výkazu Účtovná závierka k danému 
účtovnému obdobiu. Vzhľadom k tomu, že vykazované údaje sú uvádzané v celých eurách, zaokrúhľovaním môže 
dochádzať k drobným súčtovým nesúladom.  
 
 
Čl. V 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 
(1)  

a) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku 
minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna 
alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito majetkom sú 
napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 
Opis a hodnota podmieneného majetku – neevidujeme. 
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b) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých 

záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito 
podmienenými záväzkami sú:  
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či 

nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od 
účtovnej jednotky, alebo  

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

Opis a hodnota podmienených záväzkov – neevidujeme.  
 
 
(2) Významné položky ostatných finančných povinnosti, ktoré nie sú vykázané v účtovných výkazoch: 
 
Účtovná jednotka nemá žiadne finančné povinnosti okrem tých, ktoré sú vykázané v účtovných výkazoch. 
 
 
(3) Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach 
a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a pod.: 

 
Účtovná jednotka za sledované obdobie neeviduje žiadne významné položky vzťahujúce sa k bodu 3. 
 
 
Čl. VI 
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
 
Informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov 
a strát:  
 

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku v dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému bola 
zostavená účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky - neevidujeme  

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému bola 
zostavená účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky - neevidujeme 

c) zmena spoločníkov účtovnej jednotky - neevidujeme 

d) prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti - neevidujeme 

e) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku - neevidujeme 

f) začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky - neevidujeme  

g) vydané dlhopisy a iné cenné papiere - neevidujeme 

h) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky - neevidujeme 

i) mimoriadne udalosti, ktoré by mali vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky - neevidujeme  

j) získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky - neevidujeme 
 
Po dni, ku ktorému bola zostavená priebežná účtovná závierka nenastali žiadne významne udalosti. 
 
 
Čl. VII 
 
(1) Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami 
 
(a) Zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami: 

 
 Nákup zásob materiálu, energie, výrobkov a tovaru – vo výške 963 740 EUR 
 Nákup služieb – vo výške 55 324 EUR 
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(b) Charakteristika transakcie, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, 
jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov: 
 
Zostatok krátkodobých záväzkov (vrátane DPH) voči spriazneným osobám ku dňu zostavenia priebežnej ÚZ je vo 
výške 411 EUR. Výška zostatku dlhodobých záväzkov je 245 000 EUR. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 
Účtovná jednotka nemá žiadne pohľadávky voči spriazneným osobám.   
 
(c) Transakcie so spriaznenými osobami: 

1. Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv – neevidujeme 
2. Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv – neevidujeme 
3. Dcérske účtovné jednotky – neevidujeme 
4. Spoločné účtovné jednotky – neevidujeme 
5. Pridružené účtovné jednotky – neevidujeme 
6. Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej ÚJ  

Poskytnutie bezúročnej pôžičky – 245 000 EUR stav k 30.06.2020. 
7. Ostatné spriaznené osoby (personálne prepojenie) 

 

Spriaznená osoba Výška transakcií Druh transakcie 

METAL PLUS s.r.o. 963 276 Nákup materiálu 

SEZ a.s. 52 672 Nákup tovaru, energií a služieb 

Zinkoza a.s. 3 116 Nákup služieb 

 
 

(2) Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.  
 
(3) Informácie podľa odseku 2 písm. a) sa neuvádzajú, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu finančnej 

situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo iného orgánu ÚJ. 
 
 
Čl. VIII 
Ostatné informácie 
 
(1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo 
verejnom záujme 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. 
 
(2) Informácie o ÚJ, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do priemyselnej výroby 
podľa osobitného predpisu a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 
250 000 000 EUR 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. 
(3) Informácia o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a ÚJ, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods.6 zákona 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. 
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Čl. IX 
Prehľad o pohybe vlastného imania 
 
Účtovné obdobie: 

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 1 187 285 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 518 730 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 1 706 015 

Dôvody zmien vlastného imania v členení: x 

a) základné imanie (účet 411, 491) 519 826 

b) zmena základného imania (účet 419)  

c) emisné ážio (účet 412)  

d) ostatné kapitálové fondy (účet 413) 559 681 

e) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422) 104 000 

f) ostatné fondy zo zisku (účet 423, 427) 3 778 

g) oceňovacie rozdiely z precenenia (účet 414, 415, 416)  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428)  

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429)  

j) výsledok hospodárenia po zdanení (účet 431) 518 730 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 1 185 208 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 2 077 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 1 187 285 

Dôvody zmien vlastného imania v členení: X 

a) základné imanie (účet 411, 491) 519 826 

b) zmena základného imania (účet 419)  

c) emisné ážio (účet 412)  

d) ostatné kapitálové fondy (účet 413) 559 681 

e) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422) 104 000 

f) ostatné fondy zo zisku (účet 423, 427) 1 701 

g) oceňovacie rozdiely z precenenia (účet 414, 415, 416)  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428)  

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429)  

j) výsledok hospodárenia po zdanení (účet 431) 2 077 
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Čl. X 
Prehľad peňažných tokov 
 
Prehľad peňažných tokov nepriamou metódou 

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  (+/-) 

+ 518 730 + 11 308 

A. 1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia  
pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)   

+ 81 214 + 84 836 

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

+ 58 639 + 88 290 

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

  

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

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-)  + 515 

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

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

- 4 597 + 4 694 

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

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) + 2 252 + 294 

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

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

  

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

  

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

 - 6 667 

A. 1. 13. 
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov  (+/-) 

+ 24 920 - 2 290 

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 (súčet 
A.2.1. až A.2.4.) 

- 114 051 + 56 661 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) - 95 129 + 53 278 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) - 268 667 + 132 843 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) + 249 745 - 129 460 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné účtovné 

obdobie 
 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 

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.) 

+ 485 893 + 152 805 

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

  

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

- 2 252 - 294 

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.) 

+ 483 641 + 152 511 

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

- 2 961 - 23 958 

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S +  A.1.  až  A.7.) 

+ 480 680 + 128 553 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   

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

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) - 188 840 - 64 600 

B. 3. 

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

  

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

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  + 6 667 

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 
s výnimkou dlhodobých pôžičiek  poskytnutých  účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné účtovné 

obdobie 
 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 

B. 10. 
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou   
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. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)   

B. 17. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   

B. 
Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 
(súčet B.1. až B.17.) 

- 188 840 - 54 933 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)  + 23 514 

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 (+)  + 23 514 

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 ÚJ (-)   

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

  

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

  

C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých 
záväzkov  z finančnej činnosti, (súčet C.2.1. až C.2.9.) 

+ 136 363 - 18 767 

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  poskytla ÚJ banka, pobočka zahranič- 
nej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak 
sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania  
(+)  

+ 150 000  
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Označenie 
položky 

Obsah položky 
Bežné účtovné 

obdobie 
 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 

C. 2. 4. 

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré  poskytla ÚJ 
banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická alebo 
právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej 
predmetom podnikania (-)  

- 13 637 - 18 767 

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

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

C. 2. 7. 

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. 8. 

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 (-) 

  

C. 8. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   

C. 9. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na  finančnú činnosť (-)   

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

+ 136 363 + 4 747 

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

+ 428 203 + 75 367 

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

+ 250 821 + 175 454 

F.  

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

+ 679 024 + 250 821 

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 (+/-) 

+ 679 024 + 250 821 
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Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov 
 

a) Použitá metóda vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti 
Nepriama 
 

b) - g)   bez náplne 
 

 


