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Príloha  k opatreniu č. MF/24013/2011-74  

 Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 
 

      Poznámky Úč POD 3 - 04   
                  
        POZNÁMKY          

          
    individuálnej účtovnej závierky       
             zostavenej k 31.12.2011              
                           

               v   -  eurocentoch   X - celých eurách *) 
                      
               mesiac  Rok  mesiac Rok 
Za obdobie od           0 1    2 0 1 1  do 1 2     2 0 1 1 
                      
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od    0 1   2 0 1 0  do 1 2     2 0 1 0 
 
 

                               

Dátum vzniku účtovnej  jednotky      Účtovná závierka Účtovná závierka   
                   *)  *)        
0 1  0 4  1 9 9 2          X  -  riadna  X  – zostavená    
       -  mimoriadna     – schválená    
      -   priebežná       
             
IČO        DIČ           Kód SK NACE           
3 1 4 0 9 9 1 1  2 0 2 0 4 1 7 6 3 0   2 8 . 9 9 . 0         
 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

                

V I P O  a . s .                            
                                    
 
Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica                                                                                                                                      Číslo 
g e n .  S v o b o d u                                   1 0  6 9 /  4    
 
PSČ                              Názov obce 

                   

 9 5 8 0  1    P a r t i z á n s k e                                     
 
Číslo telefónu                                                     Číslo faxu 
0 0 3 8              / 7 4 9 3 3 6 1     0 0 3 8 / 7 4 9 6 0 5 5            
 
E-mailová adresa 

                             

                                                                        
                                    
 Zostavené dňa: 
     21.02. 2012    

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam  člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou:  Schválené dňa: 

*) Vyznačuje sa      
  
 

X 
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Požadované informácie podľa prílohy č. 3 a 3a 

A. Identifikačné údaje organizácie: 
 
a) Názov organizácie: VIPO a. s. 
    Sídlo organizácie: gen. Svobodu 1069/4 958 01 Partizánske 
    IČO organizácie: 31409911 
    Organizácia  VIPO a. s.  (ďalej len „Organizácia“) bola založená zakladateľskou listinou Fondu        
    národného majetku SR zo dňa 13.3.1992 a je od 1.4.1992 vedená v Obchodnom registri  
    Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka č. 10480/R. 
 
b) Informácie o činnosti organizácie: 
    Hlavné činnosti organizácie sú nasledovné: 
    - výskum a vývoj 
    - výroba lepidiel 
    - výroba kovových konštrukcií 
    - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 
 
c) Organizácia mala v roku 2011 priemerný prepočítaný stav zamestnancov  103 osôb. 

 
d) Organizácia nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách  
 
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
    Účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka     
    podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“)  
    za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011. 
    Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. 
  
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
   Účtovná závierka organizácie k 31. 12. 2010 bola  schválená za predchádzajúce účtovné  
   obdobie valným zhromaždením organizácie dňa 29.6.2011. 
   Účtovná závierka spolu s výročnou správou  a správou audítora  o overení účtovnej závierky  
   k 31.12.2010 bola uložená do zbierky listín obchodného registra  21.7. 2011. Súvaha a výkaz ziskov    
   a strát boli za predchádzajúce obdobie zverejnené v Obchodnom registri  25.7. 2011. 

   
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 

103 95 

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

105 98 

počet vedúcich zamestnancov 3 3 

 
 
B.  Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov  účtovnej 

jednotky: 
  
     Štatutárny orgán organizácie: 
 
     Predstavenstvo: Ing. Karol Vanko, predseda 
        Ing. Peter Duchovič, podpredseda 
        Ing. Leopold Duchovič, CSc., člen 
                  Mgr. Katarína Rosinová, bývalý podpredseda  
 
      Dozorná rada: Ing. Miroslav Útlý, predseda 
                  Ing. Milan Naňák, podpredseda 
                  Ing. Anton Jablonický, člen 
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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 
Rosfamily s.r.o. 647666 29,39 29,39 0 
Inštitút odb.vzdelávania s.r.o. 520404 23,61 23,61 0 
Contin.Matador Rubber s.r.o. 547366 24,84 24,84 0 
Ing.Peter Duchovič 94520   4,28   4,28 0 
Ostatní akcionári 393516 17,88 17,88 0 
      
Spolu 2203472 100 100  
 
V priebehu účtovného obdobia nenastala zmena v štruktúre akcionárov organizácie 
 
C.  Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto  

informácie: 
 

Účtovná jednotka  nie je súčasťou konsolidovaného celku 
 

E.  Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
      Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní  tejto individuálnej účtovnej závierky sú  
      opísané  nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas  všetkých účtovných období,  
      ak nie je uvedené inak.  
      Účtovné metódy a účtovné zásady 

a) sú splnené predpoklady, že organizácia bude nepretržite  pokračovať vo svojej činnosti,   
b) na základe zmenených postupov účtovania,  zmenila sa metóda účtovania zákazkovej 

výroby, zmena účtovania nemá vplyv na hodnotu vlastného imania a výsledku 
hospodárenia organizácie, 

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek  majetku a záväzkov v členení na   
 

      1. Dlhodobý nehmotný majetok 
 

1.    Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa 
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) 

  
2.    Dlhodobý  nehmotný 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 a činnosť. 

 
3.    Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom 

vznikli. Náklady na vývoj  sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli a pri ktorých je možné 
preukázať technickú realizovateľnosť s možnosťou ich predaja, alebo výsledky vývoja sa 
aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických 
úžitkov. 

 
4.    Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby 

budúcich úžitkov. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku 
do používania.  Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1660 eur a od 1. marca 
2009 2 400 eur a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – 
Ostatné služby. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý  bol uvedený do používania najneskôr 
do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo  nižšom ako 2400 eur, sa považuje za dlhodobý 
nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní. 
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5.    V roku 2011 účtovná jednotka neúčtuje goodwill. 
 

6.    Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku 
                U dlhodobého nehmotného majetku sa stanoví dĺžka odpisovania v mesiacoch         
                maximálne na 5 rokov. Doba odpisovania sa stanoví podľa predpokladanej doby využitia. 
                Výška mesačných odpisov je podiel vstupnej ceny majetku a počtu mesiacov odpisovania. 

 
2. Dlhodobý hmotný majetok 
 

1.    Dlhodobý hmotný majetok  nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)  

 
2.    Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka 

vlastnícke právo.  
 

3.    Dlhodobý hmotný majetok sa zaradí do účtových odpisových skupín podľa kódu            
klasifikácie produkcie rovnakých ako sú stanovené pre účely daňových odpisov.  

                Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania.  
                O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena  je 996 eur, od 1.3. 2009  
                v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako  
                jeden rok, sa účtuje ako o zásobách.  Pozemky, predmety z drahých kovov sa neodpisujú.  
                Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do  
                používania do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur sa považuje za  
                dlhodobý hmotný majetok aj po tomto dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní. 

 
         4.    Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku. 
          
                Pre jednotlivé odpisové skupiny sú stanovené tieto odpisové sadzby: 
 
Odpisová skupina Doba odpisovania 

v rokoch 
                           Ročná  odpisová  sadzba v % 
      prvý  rok                     dalšie roky          zvýš.vstup.ceny 

A 4 25 25 25 
B 6 16,7 16,7 16,7 
C 12 8,3 8,3 8,3 
D 20 5 5 5 
E 20 5 5 5 

 
       Účtovné odpisy sa zúčtujú mesačne ako 1/12 ročných odpisov od začiatku zaradenia majetku 
       do používania.  

 Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, 
 ak neprevyšuje  úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur. 

 
3. Dlhodobý finančný majetok 

 
1. Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou, vrátane 

nákladov súvisiacich s obstaraním. 
2. Organizácia v priebehu účtovného obdobia poskytla dve finančné  pôžičky. 
3. K finančnej pôžičke je zúčtovaný  časovo rozlíšený príslušný úrokový výnos   

 
 

      4. Zásoby  
 
   Zásoby obstarané nákupom 
 

1.  Do zásob patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar  
 
2.  Materiál a tovar sa  prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania  
    a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie, skonto). Úroky z úverov nie    
    sú súčasťou obstarávacej ceny.  

 
3.  Nakupované zásoby sa vyskladňujú v nadobúdacej  cene, obstarávacie náklady a  
    oceňovacie rozdiely sa zúčtujú samostatne v analytickej evidencii zásob. 
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              Obstarávacie náklady sa rozpúšťajú do nákladov mesačne podľa vzorca 
  
                       Priemerné percento = (Počiatočný zostatok ON + Prírastok ON)
                                                            Počiatočný zostatok materiálu (tovaru)       

  x  100 %   

                                                           + Prírastok materiálu (tovaru) 
                                                                
                       Obstarávacie náklady za materiál =  Vyskladnený materiál (tovar)
                                                                                                100 

  x  priemerné % 

         
             Oceňovacie rozdiely sa rozpúšťajú do nákladov mesačne podľa vzorca 
  
                         Priemerné % =  (Počiatočný zostatok OR + Prírastok OR)
                                                    Počiatočný zostatok materiálu (tovaru) 

  x  100 

                                                    + Prírastok materiálu (tovaru) 
 
                          Oceňovacie rozdiely =  Vyskladnený materiál (tovar)
                                                                                  100 

  x  priemerné % 

 
     Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 
 
     Vlastné výrobky a nedokončená výroba sa oceňujú vlastnými náklady, ktoré zahrňujú priame  
     náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostané priame náklady), časť nepriamych nákladov,  
     bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). 
     Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od zúčtovaných priamych miezd  
     týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou  vlastných nákladov.  

 
 

5.  Pohľadávky 
 

1. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa 
oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie 
ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným 
pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam. 

 
2. Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa,  ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 

12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé. 

 
            Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny  
            dôkaz, že organizácia nebude schopná  zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných  
            podmienok pohľadávok.  Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník  
            vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory  
            toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky  
            predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných  
            budúcich peňažných tokov. 

 
       6.  Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov  a peňažné ekvivalenty 

 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa 
vyjadruje opravnou položkou. 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, vklady v bankách 
a kontokorentné úvery. V súvahe k 31.12.2011 je kontokorentný úver vykázaný ako peňažné 
prostriedky v bankách.  

 
       7.  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. 
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    8.  Rezervy 
 

Rezervy sa vytvárajú, ak má organizácia súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný 
záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde 
k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad  výšky týchto 
záväzkov.  
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. 
Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej  na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje  účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. 
 
Rezerva na záručné opravy 
Rezervy sa týkajú pravdepodobných nákladov spojených s odstránením nedostatkov 
zistených počas záručnej lehoty. Rezerva sa tvorí vo výške 4 % z celkového objemu 
predaných strojov a zariadení.  
 
Rezervy na prevádzkové náklady sa tvoria  

              - na zabezpečenie montážnych prác u odberateľov strojov a zariadení v prípade, že montáž     
                je plánovaná podľa harmonogramu  plnenia zmluvných podmienok v nasledujúcom  
                účtovnom období,              
              - na provízie za sprostredkovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov na základe zmlúv,    
              - odmeny vrátane sociálneho poistenia, ktoré časovo súvisia s uplynulým časovým obdobím 
 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia 
             Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná  
             závierka  na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné  
             obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov  podľa predpokladanej výšky  
             nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky.  Od budúceho účtovného obdobia sa  
             nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy  
             zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky 
 
        9.  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. 
 

      10.  Odložené dane 
 
Odložené dane sa vzťahujú na: 

             dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov          
             vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, 
             Odložená daň z príjmov sa účtuje použitím metódy odloženia. 

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude 
generovaný   zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať. 

 
      11.  Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 

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

      12.  Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe 
splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa organizácii dotácia poskytne. 
Dotácie na hospodársku činnosť organizácia účtuje  do výnosov v časovej a vecnej súvislosti 
s vynaloženými nákladmi na príslušný účel. 
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa 
najskôr účtujú  ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej 
súvislosti so zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého majetku. 
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      13.  Zákazková výroba 
 
Organizácia realizuje zákazkovú výrobu. Ak sa dá výsledok zo zákazkovej výroby spoľahlivo 
oceniť, vykazuje sa výnos metódou stupňa dokončenia. Náklady na zákazkovú výrobu sa 
účtujú v účtovnom období, v ktorom vzniknú. 
Organizácia používa na stanovenie zodpovedajúcej čiastky výnosov účtovaných v danom 
účtovnom období metódu stupňa dokončenia. Stupeň dokončenia sa stanoví ako pomer 
doteraz  vynaložených nákladov v súvislosti so zákazkovou výrobou  k celkovým 
rozpočtovaným nákladom. 
Ak je pravdepodobné, že celkové náklady presiahnu celkové výnosy z danej zákazkovej 
výroby,  strata sa vykáže ako náklad. 
Hodnota vynaložených nákladov a zisk, resp. strata  účtovaná v súvislosti s každou 
zákazkovou výrobou , sa porovnáva k súvahovému dňu s čiastkovou fakturáciou. Ak 
vynaložené náklady a vykázané zisky ( po odpočítaní vykázaných strát) prevyšujú čiastkovú 
fakturáciu, vykazuje sa zostatok ako čiastky nevyfakturované odberateľom. V prípade, ak 
čiastkové faktúry sú vyššie ako vynaložené náklady plus vykázané zisky ( po odpočítaní 
vykázaných strát), vykazuje sa  zostatok ako čiastka dlžná odberateľom. 
 

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

Účtovná jednotka nemá prenajatý žiadny majetok. 
   

      15.  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 ECB  
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 meno euro referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro 
neprepočítavajú. 

 
      16.  Výnosy 

 
Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje daň z pridanej hodnoty.  
 
 
 

F. V časti o údajoch vykázaných na  strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o 
      

a) dlhodobom nehmotnom majetku  a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to  
1. prehľad o pohybe  dlhodobého majetku podľa  zložiek tohto majetku v členení podľa 

jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa  ocenenie  tohto majetku na začiatku bežného 
účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny  tohto majetku  a stav na konci bežného 
účtovného obdobia, 

2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa  jednotlivých zložiek dlhodobého majetku 
v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných 
položiek na začiatku bežného  účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas 
bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia 
a na konci účtovného obdobia,  

b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, 
c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné 

právo a o  dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním  nakladať, 
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d) dlhodobom majetku, pri ktorom  vlastnícke právo nadobudol veriteľ  zmluvou o zabezpečovacom 
prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, 

e) nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom 
majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do  katastra nehnuteľností do dňa, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva, 

f) majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty, 
g) údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku, 
h) výskumnej a vývojovej činnosti  účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na 

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období, 
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období, 
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období, 

i) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnení v členení 
podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná 
jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou 
jednotkou, uvádza sa aj  obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledkoch  
hospodárenia  tejto inej účtovnej jednotky, 

j) obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa  jednotlivých položiek 
súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku 
v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného 
obdobia,  

k) opravných položkách podľa zložiek  dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých 
položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného 
obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 

l) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku, 
m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o  dlhodobom majetku, pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním  nakladať, 
ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou 
hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto   ocenenia na  výsledok 
hospodárenia a na výšku vlastného imania, 
n) opravných položkách k zásobám v členení podľa  jednotlivých  položiek súvahy za bežné účtovné 

obdobie, pričom sa uvádza ich  stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie 
opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a  stav na konci bežného  účtovného 
obdobia, ako aj dôvod ich  tvorby, zúčtovania, 

o) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka 
obmedzené právo s nimi  nakladať, 

p) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj,  a to v členení na 
1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza    

1a.  hodnota  tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá bola   v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch, 

1b. metóda  určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti 
určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období, 

1c.  metóda určenia  stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj, 

1d.  opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú 
na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému 
transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia 
najmä týchto indikátorov: 

1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve 
objednávateľa, 

1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných 
prostriedkov, 

1dc.  pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva  
objednávateľovi, 

1dd.  zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného 
zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti, 
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2. údaje  o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza  

2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané   straty  ku 
dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

2b.  suma prijatých preddavkov, 
2c.  suma zadržanej platby, 

q) tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy 
za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania, 

r) hodnote   pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 
s) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia  

s uvedením  formy zabezpečenia, 
t) hodnote  pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná 

jednotka obmedzené právo s nimi  nakladať, 
u) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku, 
v) významných  zložkách   krátkodobého finančného majetku, 
w) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením 

stavu na začiatku bežného  účtovného obdobia,  tvorby, zúčtovania opravných položiek  k nemu 
a ich  stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa  uvádza dôvod ich tvorby, 
zúčtovania, 

x) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo  a krátkodobom  finančnom  
majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo  s nim nakladať, 

za) ocenení krátkodobého finančného majetku  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná  závierka 
reálnou hodnotou, pričom sa uvádza   vplyv  takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na 
výšku vlastného imania, 

           zb)  významných  položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov  
                  budúcich období, 

  zc) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to 
1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    
    účtovná závierka v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos, 
2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti 

2a. do jedného roka vrátane, 
2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
2c. viac ako päť rokov. 

 
 

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

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 
Aktivova-

né 
náklady 
na vývoj 

Softvér Oceniteľ-
né práva Goodwill Ostatný 

DNM 
Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 1060128 120772 22369   571419  1774688 

Prírastky  13442      13442 
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci 
účtovného obdobia 1060128 134214 22369   571419  1788130 
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Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 718588 116419 22369     857376 

Prírastky 238133 2556      240689 
Úbytky         
Stav na konci 
účtovného obdobia 956721 118975 22369     1098065 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia         

Prírastky         
Úbytky         
Stav na konci 
účtovného obdobia         

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 341540 4353 0   571419  917312 

Stav na konci 
účtovného obdobia 103406 15240    571419  690065 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Aktivova-

né 
náklady 
na vývoj 

Softvér Oceniteľ-
né práva Goodwill Ostatný 

DNM 
Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 868917 121297 22369   625671  1638254 

Prírastky 227955     173703  401658 
Úbytky 36744 525    227955  265224 
Presuny         
Stav na konci 
účtovného obdobia 1060128 120772 22369   571419  1774688 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 485046 112786 22369     620201 

Prírastky 270287 4158      274445 
Úbytky 36745 525      37270 
Stav na konci 
účtovného obdobia 718588 116419 22369     857376 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia         

Prírastky         
Úbytky         
Stav na konci 
účtovného obdobia         
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Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 383871 8511 0   625671  1018053 

Stav na konci 
účtovného obdobia 341540 4353    571419  917312 

 
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 

 

 
Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo 
 
5.  Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku  
 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatn
é hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

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

164118 2059543 1295245   68   3518974 

Prírastky  31388 50617    83965  165970 
Úbytky   16629    82005  98634 
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

164118 2090931 1329233   68 1960  
 

3586310 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

1098135 1186054      2284189 

Prírastky  102618 43193      145811 
Úbytky   16629      16629 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

1200753 1212618      
 

2413371 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          
Úbytky          
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Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

164118 961408 109191   68   1234785 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

164118 890178 116615   68 1960  
 

1172939 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

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

164118 2052734 1270573   68   3487493 

Prírastky  6809 48885      55694 
Úbytky   24213      24213 
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

164118 2059543 1295245   68   
 

3518974 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

995963 1175748      
 

2171711 

Prírastky  102172 34519      136691 
Úbytky  24213       24213 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 1098135 1186054      
 

2284189 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

164118 1056771 948225   68 3309  
 

1319091 
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Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

164118 961408 109191   68   1234785 

 
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                               nie 

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

 

Na dlhodobý hmotný majetok nie je zriadené záložné právo 
 
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 spoločnosti 
s podstatným 

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 

preddav-
ky 

na DFM 

Spolu 

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

     23583   23583 

Prírastky  9466    25000   34466 
Úbytky      15433   15433 
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 9466    33150   42616 

Opravné položky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

        
 

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

        
 

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

     23583   23583 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 9466    33150   42616 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  
v spoločnosti 
s podstatným 

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 

preddav-
ky 

na DFM 

Spolu 

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

        
 

Prírastky      26300   26300 
Úbytky      2717   2717 
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

     23583   23583 

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 

     23583   23583 

 
 
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 

 

 
Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo 
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9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia Ú

J, v ktorej má 
ÚJ umiestnený 

DFM  

Účtovná 
hodnota DFM 

a b c d e f 
Dcérske účtovné jednotky 
VIPO CZ, Liberec 100 100 3955 - 3800 9466 
      
      
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 
      
      
      
Ostatné realizovateľné CP a podiely   
      
      
      
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 
      
      
Dlhodobý finančný 
majetok spolu 

x x x x 9466 

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

Dlhové CP držané do 
splatnosti Druh CP 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
dlhového CP  
z účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f g 
Do splatnosti viac ako päť 
rokov       

Do splatnosti  od troch rokov 
do piatich rokov vrátane       

Do splatnosti od jedného 
roka do troch rokov vrátane       

Do splatnosti do jedného 
roka vrátane       

Dlhové CP držané do 
splatnosti spolu x      
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11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Dlhodobé pôžičky 
Stav  

na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
pôžičky 

z účtovníctva 
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Do splatnosti viac ako päť rokov      

Do splatnosti od troch rokov do 
piatich rokov vrátane      

Do splatnosti  od jedného roka 
do troch rokov vrátane 13583  5433  8150 

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 10000 25000 10000  25000 

Dlhodobé pôžičky spolu 23583 25000 15433  33150 

 
 
12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám 
Tabuľka č. 1 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 
Stav  OP 

na začiatku 
účtovného 

obdobia 

 
Tvorba  

OP 
 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Materiál      

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby      

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby      

Zásoby spolu      

V účtovnom období sa  netvorili opravné položky k zásobám 
 
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  

V účtovnom období neboli obstarané nehnuteľnosti na predaj 
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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  

Záložné právo na zásoby je viazané na čerpanie kontokorentného úveru vo výške 20 % z čerpaného úveru. 
K 31.12.2011 sa úver nečerpal. 
 
 
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 1399465 1130080 2457105 
Náklady na zákazkovú výrobu 382285 1102324 2265724 
Hrubý zisk / hrubá strata 17180 27756 191381 
 
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 2518631  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia 
alebo metódou nulového zisku  - 13744  

Suma prijatých preddavkov   711783  
Suma zadržanej platby    86280  
Zmena metódy účtovania zákazkovej výroby ovplyvnila  rozdiely vo vykazovaní  
 
Tabuľka č. 3 
 

Názov položky Za bežné účtovné 
obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej 
na predaj až do konca 
bežného účtovného 

obdobia 
a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj  

   

Náklady na zákazkovú výstavbu 
nehnuteľnosti určenej na predaj 

   

Hrubý zisk / hrubá strata    
Predmetom činnosti spoločnosti nie je zákazková výstavba nehnuteľností 
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Tabuľka č. 4 
 

Hodnota zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj Za bežné účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 
predaj až do konca bežného 

účtovného obdobia 
a b c 

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

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia 
alebo metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby   

 
15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky  k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 
Stav OP 

na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Pohľadávky 
z obchodného styku  2804 4365   7169 

Pohľadávky voči 
dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku      

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 2804 4365   7169 

Opravné položky k pohľadávkam boli tvorené na rizikové  pohľadávky, pri ktorých  je predpoklad že ich veriteľ 
úplne, alebo čiastočne nezaplatí a pohľadávky pri ktorých je dlžník v konkurznom konaní  
 
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,    
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členom a združeniu 
Odložené daňové pohľadávky 96340  96340 
Dlhodobé pohľadávky spolu 96340  96340 
Krátkodobé pohľadávky 
Pohľadávky z obchodného styku 704846 909213 1614059 
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 55330  55330 
Iné pohľadávky 415270  415270 
Krátkodobé pohľadávky spolu 1175446 909213 2084659 
 
Tabuľka č. 2 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
a b c 

Pohľadávky po lehote splatnosti 909213 451365 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka 

889299 451365 

Krátkodobé pohľadávky spolu 2084659 1894784 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti  jeden rok až päť rokov 

96340 66929 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako päť rokov 

  

Dlhodobé pohľadávky spolu 96340 66929 

 
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  

 
Záložné právo na pohľadávky je viazané na čerpanie kontokorentného úveru vo výške 80 % z čerpaného úveru 
K 31.12.2011 sa úver nečerpal 
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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 34266 23765 
Bežné bankové účty 1601681 1431912 
Bankové účty termínované   
Peniaze na ceste   
Spolu 1635947 1455677 
 
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     

 
Spoločnosť nevlastní žiadny krátkodobý finančný majetok 
 
19. Informácie k časti  F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 
majetku 

Krátkodobý finančný majetok 
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 
Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku      

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 
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20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 
záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo 
s ním nakladať  

Názov položky Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  

Krátkodobý  finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať  

 
21. Informácie k časti F. písm.  za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok 

hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia 
na vlastné 

imanie 
A b c d 

Majetkové CP na obchodovanie    
Dlhové CP na obchodovanie    
Emisné kvóty (komodity)    
Ostatné realizovateľné CP    
Krátkodobý finančný majetok spolu    
 
22. Informácie k časti F. písm.  zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane 
aktív 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:    

   

   

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 9919 5809 

poistné 7313 3217 

predplatné – odborná literatúra 696 812 

služby 1910 1780 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

   

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 361 833 

Úrok z poskytnutej pôžičky 361 833 
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23. Informácie k časti F. písm. zc) 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 výnos             
Spolu             
 
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 13755 
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  
Prídel do sociálneho fondu 20000 
Prídel na zvýšenie základného imania  
Úhrada straty minulých období  
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 103791 
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  
Iné   
Spolu 137546 
 
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   
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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: 49309 157197  49309 157197 
Záručné opravy  49309 157197  49309 157197 
      
Krátkodobé rezervy, z toho: 421533 524468 190966 230567 524468 
Zákonné poistenie k odmenám  17920   17920 
Odmeny  50909   50909 
MN za nevyčerpanú dovolenku 53751 74505 53751 0 74505 
Zákonné poistenie za nevyč.dovol. 18920 23798 18920 0 23798 
Nevyfakturované dodávky 42296 2650 42296 0 2650 
Prevádzkové náklady - montáž 101323 214746 38952 62371 214746 
Záručné opravy 177743 73780 9547 168196 73780 
Prevádzkové náklady - provízie 27500 66160 27500  66160 
 
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: 148651 49309 18072 130579 49309 
Záručné  opravy 148651 49309 18072 130579 49309 
Krátkodobé rezervy, z toho: 228751 449034 157395 71356 421533 
Nevyfakturované dodávky 19264 42296 19264  42296 
Mzdové náklady – nevyčerp.dovol. 46542 53751 46542  53751 
Zákonné poistenie k MN 15489 18920 15489  18920 
Záručné opravy 40475 177743 5706 34769 177743 
Finančné náklady – kurz.rozdiely 31199   31199  
Prevádzkové náklady 42676 128824 39250 3426 101323 
Prevádzkové náklady-provízie 33106 27500 31144 1962 27500 
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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 137231 583613 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 137231 583613 

Krátkodobé záväzky spolu 1164937 2007475 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov – zo sociál.fondu 16751 5869 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov   

Dlhodobé záväzky spolu 16751 5869 
 
 
27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 
odloženom daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

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

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    
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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 5869 4956 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 19080 6248 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku 20000 28000 
Ostatná tvorba sociálneho fondu   
Tvorba sociálneho fondu spolu 39080 34248 
Čerpanie sociálneho fondu  28198 33335 
Konečný zostatok sociálneho fondu 16751 5869 
 
 
 
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 
 žiadne           
            
            
Krátkodobé bankové úvery 
 žiadne           
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Tabuľka č. 2 

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 pôžičky  
            
            
            
Krátkodobé pôžičky  
            
            
            
Krátkodobé finančné výpomoci  
Krytie bankových záruk na 
financovanie zákaziek   EUR 5 30.4.2012 800000 1000000 

           
 
Na zabezpečenie dlžnej sumy vrátane príslušenstva je vystavená bianco zmenka na vlastný rad, ktorá môže byť 
realizovaná iba na základe Zmluvy o použití zmenky č. MH/VIPO/5-2008. Do 31.7.2011 bola úroková sadzba 3% 
od 1.8.2011 až do dátumu splatnosti je úroková sadzba 5%   
 
31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane 
pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:     
   
   
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 23756 14501 
Úrok z finančnej výpomoci 23650 13333 
Výdavky ostatné 106 560 
Výdavky budúcich období - provízie  387 
Výdavky budúcich období – vodné, stočné  199 
Servis na rozmnožovaciu techniku  22 
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:   
Časové rozlíšenie výnosov – dotácie na DHM   
   
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 10437 14529 
Časové rozlíšenie výnosov na APVV 10437 14529 
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32. Informácie k časti  G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné 
obdobie  
 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena  

podkladového nástroja pohľadávky záväzku 
a b c d 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     
    
    
    
Zabezpečovacie deriváty, z toho:    
    
    
    
 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty  
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodárenia vlastné imanie 

a b c d e 
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     
     
     
     
Zabezpečovacie deriváty, z toho:      
     
     
     
 
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     
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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  (stroje) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb  (lepidlá a polyméry) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb  (ost. služby) 

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 
 tuzemsko 1146341  1749450 344478 409729 58365 22856 
 EÚ  126649 73813 2357018 1418147   
 ostatné zahr.  4713854 3191507 82375 41800   
Spolu  5986844 5014770 2783871 1869676 58365 22856 
 
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 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 209499 1581766 1542440 -1372267 39326 

Výrobky 93224 58341 88714 34884 -30373 
Zvieratá      
Spolu 302723 1640107 1631154 -1337383 8953 
Manká a škody x x x   
Reprezentačné x x x   
Dary x x x   
Iné x x x   
Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo 
výkaze ziskov a strát 

x x x -1337383 8953 
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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:  24168 198221 
Aktivácia služieb – vnútropodniková preprava 24168 22591 
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku  173703 
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku  1927 
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 771973 608604 
Dotácie na riešenie úloh 769969 585477 
Dotácie na kapitálové výdavk 0 4092 
Ostatné výnosy dotácie SARIO 812 18629 
Ostatné výnosy 1192 406 
Finančné výnosy, z toho: 71673 58256 
Kurzové zisky, z toho: 68332 57023 
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 49651 123 
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 3341 1233 
Výnosové úroky 3064 1043 
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 277 190 
Mimoriadne výnosy, z toho:   
   

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

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 8138686 6139185 
Tržby z predaja služieb 288571 658194 
Tržby za tovar 4257  
Výnosy zo zákazky 401823 109923 
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj   
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 7720 3450 
Čistý obrat celkom 8841057 6910752 
 
39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 1061614 1245679 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 4510 4473 
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 2050 2050 
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iné uisťovacie audítorské služby   
súvisiace audítorské služby 2050 2050 
daňové poradenstvo   
ostatné neaudítorské služby 410 373 
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:   
Opravy a udržiavanie 21401 30034 
cestovné 228105 122425 
reprezentačné 11194 8580 
Ostatné služby 796404 1080167 
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 190759 89225 

poistné 20520 23640 
rezervy na prevádzkovú činnosť 156009 59768 
ostatné náklady 14230 5817 
Finančné náklady, z toho: 111905 104122 
Kurzové straty, z toho: 17405 44488 
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 803 9654 
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:   
poplatky bankám 36348 25439 
Mimoriadne náklady, z toho: 0 0 
   
 
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 

30056 11356 

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 

645 5711 

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 
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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: 418001 x x 163990 x x 

teoretická daň  x 79420 19 x 31158 19 
Daňovo neuznané náklady 264666 50287 19 66320 12601   19 
Výnosy nepodliehajúce dani 2653 504   19      19 
Umorenie daňovej straty      52736  10020   19 
Spolu 680014  129203   19 177574  33739   19 
Úľava na dani  6500      1650  
Splatná daň z príjmov x  123206   x  32089   
Odložená daň z príjmov x - 29411   x - 5645   
Celková daň z príjmov  x   93795   x  26444   
 
42. Informácie k  časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok     
Majetok v nájme (operatívny prenájom)     
Majetok prijatý do úschovy     
Pohľadávky z derivátov     
Záväzky z opcií derivátov     
Odpísané pohľadávky     
Pohľadávky z leasingu     
Záväzky z leasingu     
Iné položky     
 
43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch 
Tabuľka č. 1 

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie                       

Hodnota celkom  Hodnota voči 
spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí     
Z poskytnutých záruk     
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     
Zo zmluvy o podriadenom záväzku     
Z ručenia     
Iné podmienené záväzky     
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Tabuľka č. 2 

Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                       

Hodnota celkom  Hodnota voči 
spriazneným osobám 

Zo súdnych rozhodnutí     
Z poskytnutých záruk     
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     
Zo zmluvy o podriadenom záväzku     
Z ručenia     
Iné podmienené záväzky     
 
 
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 
10875 8803  2071     
12946 8803       

Nepeňažné príjmy 
        
        

Peňažné  preddavky 
        
        

Nepeňažné preddavky 
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Poskytnuté úvery 
25000        
10000        

Poskytnuté záruky 
        

            

Iné 
            
            

 
 
46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými 
osobami 
Tabuľka č. 1 

Spriaznená osoba  
Kód 

druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie                                              

a b c d 
Continental Matador Rubber 01 5585 0 
Continental Matador Rubber 02 275245 201811 
    
    
      
 
 
Tabuľka č. 2  

Dcérska účtovná jednotka/Materská 
účtovná jednotka 

Kód 
druhu 

obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie                                              

a b c d 
        
        
        
 
 
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 2203472    2203472 
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely      

Zmena základného 
imania      

Pohľadávky za upísané      
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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 348155 13754   361909 
Nedeliteľný fond      
Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 519731    519731 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 180029    283821 

Neuhradená 
strata minulých rokov      

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

137546    324206 

Vyplatené dividendy           
Ostatné položky 
vlastného imania           

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa 

          

 
Tabuľka č. 2 

Položka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 2203472    2203472 
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely      

Zmena základného 
imania      

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie      

Emisné ážio      
Ostatné kapitálové 
fondy      
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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 348155    348155 
Nedeliteľný fond      
Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 807088  287357  519731 

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 208029  28000  180029 

Neuhradená 
strata minulých rokov      

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

-287357 424903   137546 

Vyplatené dividendy      
Ostatné položky 
vlastného imania           

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa 

          

 
 
 
 
Po 31.12. 2011 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. 
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49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy  

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  (+/-)  418001  163990 

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

 268189  541744 

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+)  386095  411135 

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

    

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku  (+/-)     
A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-)  -107888  -99341 
A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-)  -4365  2804 

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-)  -5080  184654 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-)  -277  -190 
A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+)  58152  34195 
A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-)  -3064  -1044 

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

 -49651  -123 

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

 803  9654 

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  -6536   

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

    

A. 2. 

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

 483015  302899 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)  -32408  -467475 
A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)  -937180  1014453 
A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+)  1452603  -244079 
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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.) 

 1169205   

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+)  2653  1044 

A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností (-)  -17419  -34195 

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.)  1154439  811492 

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

 -504  -197 

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

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

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), 
(súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.)  1153935  811295 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   
B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  -13442  -173703 
B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  -83965  -52384 

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 (+)  6536   

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 (-) 

 -25000  -10000 

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

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

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

    

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

    

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

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

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

    

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

    

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

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

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

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)     
B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)     

B. Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti 
(súčet B. 1. až B. 19.)  -115871  -236087 

  Peňažné toky z finančnej činnosti     
C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)     
C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)     

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

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)     
C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)     

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

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

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

    

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

C. 2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnost,      
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Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)     
C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)     

C. 2. 3. 
Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla  
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 
činnosti  (+)  

 579941  540067 

C. 2. 4. 
Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti (-)  

 -1019734  -561162 

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)     
C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)     

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

C. 2. 8. 
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej 
časti prehľadu peňažných tokov (+) 

    

C. 2. 9. 
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov  
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti  
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) 

    

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

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

    

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

    

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

    

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

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

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

C. Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti  
(súčet C. 1. až C. 9.)  -439793  -21095 

D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných 
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)  180270  554113 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  
na začiatku účtovného obdobia (+/-)   1455677  901564 



40 
 

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

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

 1635947  1455677 

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 (+/-) 
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