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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020818426 31379397

3071643

3534

3068109

3023431

1426212 1426212

1391244
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020818426 31379397

1426212 1426212

1391244

1426212 1426212

1391244
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020818426 31379397

1645431

3534

1641897

1632187

720000 720000

580000
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

2020818426 31379397

140000 140000

580000 580000

580000

49060

3534

45526

103000



Strana 6

UZPODv14_6

58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020818426 31379397

45526 45526

103000

3534

3534
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020818426 31379397

876371 876371

949187

29 29

31

876342 876342

949156

3068109 3023431

3063980 3018704

9932439 9932439

9932439 9932439

13870 13869

13870 13869
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020818426 31379397

-1976631 -2011598

-2684812 -2719779

708181 708181

-4916006 -4926742

-4916006 -4926742

10308 10736

4129 4727
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020818426 31379397

2209 2567

432 432

432 432

1777 2135

1920 2160

1920 2160



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020818426 31379397

3664 4168

3664 4102

66

-3664 -4168



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020818426 31379397

-3664 -4102

17026 18529

17026 18529

17026 18529

1277 1491

1277 1491



Strana 12

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020818426 31379397

15749 17038

12085 12870

1777 2134

1777 2134

10308 10736



































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa o hospodárení  
 

FRIGO, a.s.  za rok  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štatutárne orgány v roku 2021 
 

 

 

Predstavenstvo  

 

1. František Zvrškovec    predseda predstavenstva 

2. Martin Zvrškovec   člen predstavenstva 

3. Ingrid Riemerová   člen predstavenstva 

 

 

Dozorná rada  
 

1. Alica Dostálová  predseda dozornej rady 

2. Oľga Puchoňová  člen dozornej rady  

3. Bohuslav Synak  člen dozornej rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavenstvo predkladá v zmysle §20 zákona o účtovníctve výročnú správu, ktorá 
bola overená audítorom v nasledovnom rozsahu: 

 INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 1: 
a) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, 

o významných rizikách a neistotách, ktorým je vystavená: 
Účtovná jednotka sa v účtovnom období venovala pasívnej správe majetku. Účtovná 
jednotka  vykázala k 31.12. 2021 celkový bilančný majetok a zdroje jeho krytia vo 
výške 3.068.109€. Zložky aktív sú pomerne vyvážene tvorené z neobežného majetku 
pozostávajúceho z cenných papierov, tvoriaceho 46,49% z celkových aktív a 
obežného majetku pozostávajúceho z pohľadávok tvoriacich 24,95% z celkových 
aktív a finančných prostriedkov, tvoriacich 28,56% z celkových aktív. Vlastné imanie 
vzrástlo oproti predchádzajúcemu obdobiu o 45,276€, čo bolo spôsobené znížením 
hodnoty oceňovacích rozdielov z precenenia cenných papierov vo výške 34.968€, a 
hospodárskym výsledkom za rok 2021 vo výške 10.308€. Rozhodujúcou položkou 
pasív je vlastné imanie vo výške 99,87%, čo poukazuje na stabilitu spoločnosti 
vzhľadom na nezávislosť od cudzích zdrojov krytia. K 31.12. 2021 vykázala účtovná 
jednotka výsledok hospodárenia zisk po zdanení vo výške 10.308€, ktorý bol tvorený 
z úrokov z poskytnutých pôžičiek. V prebiehajúcom roku očakávame vyvážené 
hospodárenie spoločnosti. Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na 
životné prostredie pričom v sledovanom období nezamestnávala ani jedného 
zamestnanca..  

b) Udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa: 
Účtovná jednotka zvážila všetky potenciálne dopady COVID19 na jej podnikateľské 
aktivity a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na jej schopnosť pokračovať 
nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov .  

c) Predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky: 
Spoločnosť predpokladá v nasledujúcom období vyvážené hospodárenie. 

d) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: 
Spoločnosť v sledovanom období nevynakladala prostriedky na činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja. 

e) Nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov a obchodných podielov v materskej účtovnej jednotke: 
Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie v materskej 
účtovnej jednotke. 

f) Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2021: 

Predstavenstvo navrhuje použiť zisk za rok 2021 v plnej výške na vysporiadanie 
straty minulých období. 
 

g) Údajoch podľa osobitného predpisu: 
Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné postavenie a činnosť 
účtovnej jednotke nenastali žiadne. Účtovná jednotka nerealizovala žiadne obchody 
so spriaznenými osobami. 

h) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 

 

 



INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 6: 

a) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa spoločnosť rozhodla 
dodržiavať: 
Vzhľadom na to, že akcie spoločnosti FRIGO a.s. boli prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. predstavenstvo a 
dozorná rada emitenta rozhodli, že spoločnosť pristupuje k dodržiavaniu "Kódexu 
správy a riadenia spoločností na Slovensku", ktorý je súčasťou Burzových pravidiel. 
Tento kódex je verejne dostupný na stránke www.bsse.sk. 

b) Informácie o metódach riadenia a kde sú zverejnené: 
Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách 
spoločnosti, ktoré sú k dispozícii zbierke listín a na internetovej stránke spoločnosti a 
v kódexe o riadení spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť nemá 
zamestnancov a nevlastní žiadne výrobné prostriedky je ERP systém spoločnosti 
zameraný iba na analýzu finančných investícií. Riadiacim orgánom je predstavenstvo 
spoločnosti a jeho členovia sú svojou kompetenciou garantom investičných a 
úverových rozhodnutí. Metóda krátkeho kontrolného spanu sa požíva pri posúdení 
úverových rizík. 

c) Informácie o odchýlkach od kódexu riadenia: 
Neexistujú odchýlky od "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku". 

d) Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík: 
Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon 
pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná 
rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 zákona o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti 
valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch 
členov. Funkčné obdobie dozornej rady je päť rokov pričom opätovné zvolenie do 
funkcie je možné. 

e) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv 
akcionárov a postup ich vykonávania: 
Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo ako riadne valné zhromaždenie v zmysle 
stanov spoločnosti. Výkon akcionárskych práv prebehol v zmysle stanov. Na valnom 
zhromaždení spoločnosti bola schválená riadna individuálna účtovná závierka a 
návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2020, tak aby bol použitý v plnej výške 
na krytie strát minulých rokov. Zároveň bol schválený predložený návrh na audítora 
pre overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021. Valné zhromaždenie je najvyšším 
orgánom spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia emitenta sú regulované 
stanovami emitenta a obchodným zákonníkom. Do jeho pôsobnosti patria najmä: 
zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydaní 
dlhopisov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov 
dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, schválenie 
riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení 
zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako 
listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o 
zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania 
členov orgánov spoločnosti, schvaľovanie zaťažovania majetku spoločnosti v 
prospech tretích osôb, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy 
zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie rozhoduje 
jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem rozhodnutí o zmene 
stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti, zmene právnej 
formy a skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných 
cenných papierov, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných 



akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Práva akcionárov emitenta 
vyplývajú taktiež zo stanov emitenta schválených valným zhromaždením a 
obchodného zákonníka. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení 
spoločnosti, na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku. Právo 
zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom 
zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení 
vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu, voliť a byť volený do 
orgánov spoločnosti. 

f) Informácia o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení: 
František Zvrškovec, Martin Zvrškovec a Ingrid Riemerová. Predstavenstvo  riadi  
činnosť  spoločnosti  a  je   oprávnené  konať  v  mene spoločnosti vo všetkých 
veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú 
oprávnení všetci členovia  predstavenstva.  Spoločnosť  zaväzujú  súhlasným 
prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť 
zodpovedá valnému  zhromaždeniu.  Predstavenstvo výbory nemá. Počas roku 2021 
prerokovávalo aktuálne investičné portfólio spoločnosti ako aj jej úverové vzťahy a 
ďalej pokračovalo v stratégiách vytýčených počas roku 2020. Valné zhromaždenie 
schválilo, že funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada. Výbor pre audit 
vykonával počas roku 2021  nasledovné činnosti: sledoval zostavenie individuálnej 
účtovnej závierky, sledoval audit individuálnej účtovnej závierky, odporučil audítora 
pre výkon auditu pre účtovnú jednotku pre nasledujúci rok. 
 

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 7: 
Správa o finančnej situácii spoločnosti: 
- druh a forma cenného papiera:  kmeňové akcie na doručiteľa 

- menovitá hodnota akcií - každá akcia je  v menovitej   hodnote 33,19€ 

- objem vydaných akcií:   299 260 kusov,  

- podoba akcií: zaknihované  
- akcie v počte 224 772 kusov, 75,1%, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCP SR  

- akcie v počte 74 488 kusov, 24,9%, neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCP 
SR 

- splatenie akcií: akcie sú splatené v plnej hodnote, 

- opis práv spojených s akciami: práva v zmysle Obchodného zákonníka a stanov, 

- akcie nemajú obmedzenú prevoditeľnosť, 
- žiaden majiteľ nemá osobitné práva kontroly, 
- neexistujú obmedzenia hlasovacích práv, 
- spoločnosť nevie o dohodách medzi majiteľmi akcií, 
- štatutárny orgán spoločnosti menuje valné zhromaždenie jednoducho väčšinou hlasov na 

ňom prítomných akcionárov, zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie 2/3 
väčšinou hlasov na ňom prítomných akcionárov, 

- neexistujú žiadne dohody, ktorých je spoločnosť  zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú 
účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných 
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou 
prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná 
zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, 



- neexistujú žiadne dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo 
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich 
odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia 
alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. 

 

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 9: 
Spoločnosť nezverejňuje informácie podľa odseku 9 vzhľadom na to, že neprekročia 
stanovený počet 500 zamestnancov. 
 

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 13: 
Spoločnosť nezverejňuje informácie podľa odseku 13 vzhľadom na to, že ku dňu ku ktorému 
sa zostavila účtovná závierka neprekročila ani jednu z podmienok uvedených v bodoch a), b) 
a c) odseku 13. 

 

Regulované informácie v zmysle zákona o burze cenných papierov sú k dispozícii na 
internetovej stránke spoločnosti www.frigo.biznisweb.sk. 
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