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Prehľad roka

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI O VÝSLEDKOCH
HOSPODÁRENIA V ROKU 2015
Vážení akcionári,
TESLA Liptovsky Hrádok a.s. je od svojho vzniku v roku 1950 slovenským výrobcom širokého
sortimentu produktov a poskytovateľom služieb najmä v oblasti telekomunikačnej techniky.
Spoločnosť je dlhodobo stabilným a zodpovedným podnikateľským subjektom, ktorý sa podieľa na
podpore spoločensky prospešných aktivít v regióne. Poslaním spoločnosti je vyrábať výrobky
spĺňajúce najvyššie kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Toto poslanie zabezpečujeme
zamestnávaním ľudí stotožňujúcich sa s víziou, základnými hodnotami a Etickým kódexom
spoločnosti, pričom naša spoločnosť vytvára prostredie, kde všetci zamestnanci majú možnosť
rozvoja svojho potenciálu. Kľúčovým zdrojom v TESLA Liptovský Hrádok a.s. na dosiahnutie
svojich strategických cieľov sú zamestnaci, ktorí sa usilujú o dosiahnute dobrých výsledkov
v oblasti kvality, flexibility a produktivity pri rešpektovaní enviromentálnych spoločenských
a zákonných noriem a povinností.
Obchodná činnosť našej spoločnosti je orientovaná na nasledovné hlavne oblasti:


Subdodávateľská činnosť - presné spracovanie plechov



Subdodávateľská činnosť - elektrotechnické výrobné služby (EMS)



Dodávky telekomunikačných riešení
Rok 2015 bol pre nás náročný, ale aj prelomový. Hospodárske výsledky neboli pozitívne a

preto nás situácia zaväzuje stanoviť si nové, ambiciózne ciele do budúcnosti. Ich spoločným
menovateľom je ďalší rozvoj spoločnosti prostredníctvom rozsiahlych investícií, zvýšenie
produktivity, spokojnosť a dôvera obchodných partnerov.
Rok 2015 sa niesol v poklese tržieb, kde sme dosiahli úroveň 10 920 tis. EUR, čo je pokles
o cca 5% oproti roku 2014. Uvedené sa podpísalo aj na samotnom hospodárení, kde bola po 5
rokoch kladného hospodárskeho výsledku dosiahnutá prevádzková strata.
Súborom opatrení prijatých v roku 2015 a v roku 2016 vo všetkých vnútropodnikových
oblastiach, bol vytvorený základ pre tvorbu stabilného kladného hospodárskeho výsledku, ako aj
pre rozvoj spoločnosti v etablovanom segmente výroby aj v ďalších rokoch. Plánovaný
hospodársky výsledok pre rok 2016 je prirodzene len v čiernych rastových progresívnych číslach.
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Prehľad roka
Od januára 2016 sme začali v priestoroch strojárskej výroby väčšie stavebné úpravy, aby vo
vynovených priestoroch neskôr mohol pribudnúť nový stroj od talianskeho výrobcu Prima Power, s
ktorým už máme trojročné skúsenosti. Úlohou tejto investície je automatické ohýbanie pre
veľkosériovú výrobu, malosériovú výrobu, ako aj pre kusovú výrobu. Dôvodom pre túto investíciu
bola unikátna kombinácia schopností: maximálna produktivita, krátky čas zoraďovania medzi
zákazkami, vysoká presnosť a kvalita, a najmä relatívne vysoká odolnosť voči náhodným ľudským
chybám. Výsledným efektom tejto investície je zvýšenie našej konkurencieschopnosti a flexibility,
čo chceme pretaviť do zvýšenia tržieb. Samozrejme, jedna investícia nevyrieši všetky problémy, s
ktorými bojujeme, a preto teraz finalizujeme práce na väčšom investičnom balíku, ktorý chceme v
rokoch 2016 - 2018 zrealizovať. Jeho obsahom by malo byť viacero významných projektov,
ktorých spoločnými menovateľmi budú flexibilita, produktivita, kvalita a odolnosť voči chybám.
Okrem hmotných investícií pokračujeme v rozvíjaní informačných systémov, špeciálne systém pre
plánovanie, monitoring a riadenie výroby Tesla MES, ktorý sa po úspešnom štarte v minulom roku
bude rozrastať do ďalších procesov a oblastí. Poslednou, avšak najzložitejšou a zároveň
najdôležitejšou skupinou pripravovaných investícií budú investície do ľudí. Chceme ponúkať
našim zákazníkom čoraz zložitejšie a komplexnejšie produkty a služby. Chceme používať nové
moderné technológie a informačné systémy, a na to potrebujeme v porovnaní s minulosťou inak
kvalifikovaných pracovníkov. Ide o to, aby každý spolupracovník našiel smer svojho rozvoja a
rastu, aby sme vo forme vytvorili podmienky a podporovali váš rast, aby sme náš tím dopĺňali
o ďalších motivovaných a rozvoja profesionálov a aby Tesla rástla spolu s vami. Pre mňa je práve
toto najväčšia výzva a teším na prácu na jej realizácii.

4

Predstavenie orgánov

PREDSTAVENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI
Ing. Roman Palaj - predseda predstavenstva
Ing. Peter Zuzčák, PhD. - člen predstavenstva
Ing. Ján Matej - člen predstavenstva do 30.12.2015

VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI
Ing. Peter Zuzčák, PhD. - ekonomický riaditeľ
Ing. Ján Matej - riaditeľ logistiky
Ing. Dušan Kučerák - výrobný riaditeľ

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI
Ing. Dušan Lichardus - predseda dozornej rady od 22.12.2015
Ing. Denisa Palaj - podpredseda dozornej rady od 22.12.2015
Ing. Nataša Hriseňková - člen dozornej rady od 22.12.2015
Ján Závodný - člen dozornej rady

Ing. Jozef Hric - predseda dozornej rady do 21.12.2015
Ing. Peter Valent - podpredseda dozornej rady do 21.12.2015
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Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTURKTÚRA SPOLOČNOSTI
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Systém riadenia kvality

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM
TESLA Liptovský Hrádok a.s. má v oblasti riadenia zavedený integrovaný manažérsky systém systém manažérstva kvality a environmentu.
Koncom roka 2015 bol certifikačnou spoločnosťou SKQS Žilina u nás vykonaný dozorový audit
integrovaného manažérskeho systému podľa medzinárodných noriem EN ISO 9001:2008 a EN
ISO 14 001:2004. Audit potvrdil, že implementovaný integrovaný systém manažérstva kvality
a environmentu, ktorý bol recertifikovaný v roku 2014, je úspešne udržiavaný a priebežne
zlepšovaný. Výsledkom dozorového auditu bolo potvrdenie platnosti certifikátu na systém
manažérstva kvality a environmentu. V roku 2016 bude vykonaný následný dozorový audit,
cieľom ktorého bude overenie funkčnosti a stavu systému kvality a environmentu v roku 2016.

Dozorový audit nezistil žiadnu nezhodu systému s požiadavkami noriem EN ISO 9001: 2008 a EN
ISO 14 001:2004.
Dozorový audit pozitívne zhodnotil :
 zainteresovanosť vrcholového vedenia na tvorbe a riadení manažérskych systémov,
 zavádzanie nových metód do systému kontrol, ako „run rabbit“, audity dodávok
 vysoká úroveň analýzy príčin a hodnotení parametrov v ročnej správe systému manažérstva
kvality pre preskúmanie manažmentom
 nastúpený trend postupného zlepšovania procesov a profesionalita vlastníkov procesov
 dlhodobo vysoká úroveň procesov výstupnej kontroly, metrológie a ľudských zdrojov
 investície do zlepšovania pracovného prostredia, napr. výmena okien, dverí, priestorové
riešenia pracovného prostredia, rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní, rekonštrukcia
vnútorného osvetlenia výrobných hál
 investície do životného prostredia a znižovania energetického zaťažovania organizácie
vybudovaním zdroja tepla na báze štiepky
 postupnú likvidáciu starých environmentálnych záťaží a uzatvorenie kalových polí
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Systém riadenia kvality
Aj napriek tomu, že recertifikačný audit nezaznamenal nezhodu v systéme, audítori poukázali na
potenciál ďalšieho možného zlepšovania systému manažérstva kvality a environmentu.
Ďalšie možnosti zlepšovania procesov a systému sú predovšetkým v:













v príprave zapracovania nových požiadaviek revidovaných noriem ISO 9001 a ISO 14001
z roku 2015
zmene systému vykonávaných kontrolných operácií
implementovaní ďalších metód v určovaní koreňových príčin nekvality
zlepšovaní povedomia zamestnancov v oblasti nakladania s odpadmi
zlepšení vedenia evidencie odpadov v evidenčných listoch
dôslednejšom označovaní zhromaždísk nebezpečných odpadov
zlepšení evidencie prevádzkových klimatizačných jednotiek a plnení povinností s tým
spojených
ďalšej likvidácii starých environmentálnych záťaží spojených s ukončením výroby dosiek
plošných spojov
dôkladnejšom zosúladení kariet bezpečnostných údajov k nakupovaným chemickým
zmesiam s požiadavkami EU legislatívy
pokračovaní vzdelávania a implementácii nástrojov produktívnej výroby, autonómnej
údržby
vypracovaní lay-outov na prevádzke strojárskej výroby
v systéme hodnotenia dodávateľov služieb

Vedením spoločnosti a zamestnancami bol v roku 2015 dodržiavaný dokument „Politika kvality a
environmentu“, kde bola zadefinovaná základná stratégia zlepšovania integrovaného
manažérskeho systému s orientáciou na spokojnosť zákazníka a ochranu životného prostredia.
Vedenie spoločnosti dôsledne dbá, aby stav systému manažérstva kvality a environmentu bol v
spoločnosti pravidelne preskúmavaný. Spoločnosť vytvára podmienky a zabezpečuje zdroje pre
trvalé zlepšovanie systému so zámerom zabezpečenia celkového rozvoja spoločnosti a jej
ekonomického rastu a prosperity.
V oblasti dodávateľov materiálov spoločnosť v roku 2015 pokračovala v realizácii auditov priamo
u dodávateľov. Ďalej bol zdokonaľovaný systém hodnotenia a výberu dodávateľov, ktorý
významne pomáha zlepšiť výber našich dodávateľov. Pokračuje sa v uprednostňovaní dodávok
materiálov od dodávateľov, ktorí sú dlhodobo stabilne a vysoko hodnotení vo všetkých
sledovaných ukazovateľoch.
V oblasti environmentu boli na dodávateľov materiálov kladené požiadavky na dodávanie
ekologicky nezávadných komponentov a materiálov, ktoré spĺňali požiadavky medzinárodnej
smernice RoHS.
V roku 2015 vykonali naši zákazníci v našej spoločnosti niekoľko auditov s cieľom ďalšieho
zlepšovania integrovaného manažérskeho systému. V systéme boli realizované viaceré
odporúčania zákazníkov v oblasti zlepšovania stavu kvality nami dodávaných výrobkov a služieb.
Reklamácie, ktoré si uplatnili naši zákazníci, boli priebežne analyzované a na zistené nezhody boli
prijímané nápravné opatrenia prostredníctvom 8D reportov. Systematickým prijímaním účinných
nápravných a preventívnych opatrení sa podarilo udržať spokojnosť našich zákazníkov, čo sa v
prevažnej miere prejavilo v našom zákazníckom hodnotení.
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Systém riadenia kvality
Fungujúci systém manažérstva kvality a environmentu potvrdili nielen externé audity našich
zákazníkov, ale taktiež interné audity, ktoré boli vykonávané internými audítormi v súlade so
schváleným plánom interných auditov na rok 2015.
Pre rok 2015 prijala spoločnosť environmentálny program formou krátkodobých a dlhodobých
environmentálnych cieľov. Plnenie environmentálneho programu bolo pravidelne monitorované
vedením spoločnosti.
Všetky činnosti v oblasti environmentu boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou a platnými
riadiacimi predpismi za účelom zvyšovania ochrany životného prostredia a zlepšovania
environmentálneho manažérskeho systému. Environmentálne správanie sa spoločnosti je
prioritnou požiadavkou našich zákazníkov. Ochrana životného prostredia je jednou z hlavných
úloh manažmentu spoločnosti.
Všetky environmentálne požiadavky našich zákazníkov boli priebežne plnené.
Základným predpokladom garancie kvality našich výrobkov a služieb, spokojnosti našich
zákazníkov a rozvoja spoločnosti je certifikovaný, fungujúci a neustále sa zlepšujúci integrovaný
manažérsky systém riadenia spoločnosti s orientáciou na zákazníka a na ochranu životného
prostredia.
Prioritnou úlohou každého zamestnanca spoločnosti ostáva ďalšie zlepšovanie integrovaného
manažérskeho systému riadenia spoločnosti s cieľom uspokojenia požiadaviek a potrieb všetkých
zainteresovaných strán.
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Výrobný profil

VÝROBNÝ PROFIL
TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA
 Výroba IP komunikačných systémov
 Dodávky IP komunikačných systémov pre komerčný trh SR a ČR
 Zákaznícke riešenia pre rezort Ozbrojených síl SR,
Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR
a štátnu správu SR (mestá a obce)

SUBKONTRAKTAČNÁ VÝROBA
Strojárenská výroba
 Presné spracovanie plechov, CNC - pálenie laserom, dierovanie, ohýbanie, tvarovanie
plechov na lisoch
 Výroba dielov strihaním, zváraním, sústružením
 Bodovanie, kapacitné bodovanie, studené bodovanie
 Brúsenie dielov po zváraní, dizajnové brúsenie dielov
 Narážanie a lisovanie spojovacích prvkov
 Montáž podzostáv a finálnych
výrobkov (celkov)
 Úprava povrchov dielov lakovaním
práškovými farbami na priebežnej
linke
 Galvanické zinkovanie dielov
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Výrobný profil
Elektrotechnická výroba - finálna montáž
 Osádzanie pevných alebo flexibilných DPS obojstrannou montážou SMT plne
automatickou linkou s následným pretavením, alebo spájkovaním
 Osádzanie SMT súčiastok od veľkosti puzdra 0201
 Automatická optická kontrola - AOI tester
 Technológia olovnatého a bezolovnatého spájkovania
 Osádzanie DPS vývodovou montážou s následným spájkovaním na cínovej vlne, finálna
montáž a testovanie
 Montáž a testovanie finálnych zdrojov
 Montáž záložných zdrojov
 Oživenie a testovanie zásuvných jednotiek pre telekomunikačné ústredne
 Realizácia záručných a pozáručných opráv
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Personálna politika

PERSONÁLNA POLITIKA
PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31. decembru 2015 spoločnosť zamestnávala 275 zamestnancov. Fluktuácia zamestnancov za
rok 2015 je na úrovni slovenského priemeru.
MZDOVÁ OBLASŤ
V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Podnikovej kolektívnej zmluvy a vo väzbe na
hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 bola k 1. aprílu 2015 zrealizovaná úprava
pohyblivých zložiek mzdy a triednikov pre vybrané profesie výrobných zamestnancov spoločnosti
v priemere o 2 %.
S cieľom zvýšenia motivácie operátorov výroby spoločnosť zaviedla v priebehu roka 2015 bonusy
pre operátorov výroby kľúčových technológií za celkové využitie kapacity zariadení, rozšírila
certifikáciu operátorov výroby pre ďalšie výrobné technológie.
SOCIÁLNA OBLASŤ
Sociálnu politiku spoločnosť realizuje prostredníctvom Sociálneho programu TESLA Liptovský
Hrádok a.s. V rámci sociálnej politiky spoločnosť poskytla svojim zamestnancom sociálne výhody
v peňažnej a nepeňažnej forme. K najvýznamnejším zamestnaneckým výhodám patrili príspevky
na stravovanie zamestnancov, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na
dochádzku do zamestnania, zvýšenú zdravotnú starostlivosť, neformálne stretnutia tímov,
vianočné stretnutie, mimoriadne sociálne výpomoci, pôžičky, peňažné a nepeňažné dary.
V rámci programu zdravia podporuje preventívne lekárske prehliadky zamestnancov a v rámci
programu PZS aktivity, zamerané na ochranu zdravia.
VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV
Spoločnosť kladie dôraz na vzdelávanie všetkých skupín zamestnancov v súlade s potrebami
rozvoja jednotlivých útvarov a stratégiou spoločnosti. Celkové náklady na vzdelávanie
predstavovali v roku 2015 sumu 25 600 EUR.
Vzdelávanie bolo zamerané na oblasti :
 jazyková príprava kľúčových zamestnancov
 kvality a zlepšovania procesov, manažérske zručnosti
 zvyšovanie manažérskej a odbornej úrovne riadiacich pracovníkov výroby
 zvyšovanie odbornej úrovne tím lídrov
 zvyšovanie odbornej úrovne a viacprofesnosti výrobných robotníkov
 rozvoj odborných spôsobilostí a zručností zamestnancov.
V priebehu roka 2015 spoločnosť pokračovala v spolupráci so strednými odbornými školami
v okrese, so Žilinskou univerzitou v oblasti odbornej prípravy a praxe študentov, organizovania
exkurzií, poskytovania odborných konzultácií k bakalárskym, diplomovým a doktorandským
prácam. S vytipovanými študentami stredných škôl sme uzatvorili pracovný pomer pre posilnenie
tímov prevádzky strojárskej výroby a elektrotechnickej výroby. Počas jarných a letných prázdnin
sme pripravili a realizovali brigády pre 30 študentov zo Združenej strednej školy stavebnej
Liptovský Mikuláš a Strednej elektrotechnickej školy Liptovský Hrádok.
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Personálna politika
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Spoločnosť kladie veľký dôraz na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi.
V oblasti ochrany zdravia pri práci sa uskutočňujú pravidelné merania vplyvu chemických a
fyzikálnych faktorov pre pracovné prostredie, ktorému by mohli byť zamestnanci vystavení
v súlade s programom zdravia a PZS.
Podpora etických princípov
Spoločnosť sa zaviazala vo svojom Kódexe vytvárať a udržiavať pracovné prostredie vzájomnej
dôvery, v ktorom sa s každým zaobchádza s úctou a dôstojnosťou. Prioritou je uplatňovanie
princípu spravodlivého odmeňovania a zabraňovanie a predchádzanie diskriminácii.
Etický kódex prezentuje očakávania a štandardy spoločnosti a predstavuje záväzok podporovať
firemnú kultúru založenú na etickom a zákonnom konaní, dodržiavaní ľudských práv. Jeho
rešpektovanie spoločnosť vyžaduje od svojich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a
obchodných partnerov.
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Ekonomické výsledky

TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA PREDAJA
Trhová realizácia predaja podľa teritórií za rok 2015
Slovensko
38,6%
Švajčiarsko
20,3%
Nemecko
15,1%
Írsko
9,5%
Maďarsko
5,3%
Česko
3,1%
Taliansko
1,7%
Čína
1,6%
Holandsko
1,5%
Dánsko
1,5%
Francúzsko
1,3%
Rakúsko
0,3%
Ostatné
0,2%
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v tis. EUR
3 995
2 099
1 565
979
550
322
176
163
153
153
138
37
26

Ekonomické výsledky

VÝROBA ZA OBDOBIE 2005 - 2015
v tis. EUR
Telekom. technika

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
333

397

524

138

116

108

53

51

19

38

36

Subkontraktačná výroba

11 400

10 566

11 098

10 851

9 388

9 908

10 556

10 063

9 512

9 377

8 712

VPZC - vnútropodnikové ceny
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Ekonomické výsledky

PREDAJ V ŠTRUKTÚRE ZA OBDOBIE 2005 - 2015
v tis. EUR
Predaj celkom

2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12 358

13 515 13 972 12 367 10 477 11 236 12 497 12 120 11 481

11 492 10 920

Predaj vlastných
výrobkov

11 087

12 287 12 717 11 631

10 981 10 356

Predaj služieb

1 214

1 103

1 194

708

533

484

486

506

548

57

125

61

28

12

4

6

6

5

Predaj obch.
tovaru

9 932 10 748 12 005 11 608 10 927

16

2014

510

2015

545
19
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PREHĽAD POČTU PRACOVNÍKOV ZA OBDOBIE 2005 - 2015
2005

2006

2007

2008

2009 2010 2011

2012

2013 2014 2015

Pracovníci (prepočítaný počet) 423

372

354

352

310

313

323

321

299

278

275

THP

105

93

88

92

87

85

82

78

71

69

72

Robotníci

318

279

266

260

223

228

241

243

228

209

203

17
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PRODUKTIVITA PRÁCE ZA OBDOBIE 2005 - 2015
2005
Produktivita
27 737
práce z VT
Produktivita
29 216
práce z predaja
Produktivita
práce z pridanej 8 627
hodnoty

2006

2007

2008

2009 2010 2011 2012

2013

2014

2015

29 468

32 831

31 220

30 657 31 997 32 845 31 510

31 878

33 867

31 812

36 330

39 468

35 134

33 797 35 897 38 689 37 757

38 397

41 337

39 709

11 705

14 107

13 888

11 312 12 401 13 350 13 440

14 608

16 327

14 295

18

Ekonomické výsledky

VÝVOJ A ŠTRUKTÚRA ZÁSOB ZA OBDOBIE 2005 - 2015
v tis. EUR
1

Zásoby celkom
Materiál
Nedokončená
výroba a PVV
Hotové výrobky

1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 642
689

2 144
1 146

1 860
1 133

2 083
1 169

1 814
1 007

1 854
1 139

1 773
982

1 730
994

1 779
1 067

1 512
942

1 613
1 051

574

566

361

451

442

411

419

442

416

455

465

379

431

366

463

365

304

372

295

296

115

97

netto hodnota zásob
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VÝVOJ NÁKLADOV, VÝNOSOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
ZA OBDOBIE 2005 - 2015
v tis. EUR

2005

2006

2007

Náklady celkom

18 178

19 983

Výnosy celkom

16 615

18 416

18 085

13 671

Hospodársky výsledok -1 563

-1 567

383

-122

17 701

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13 793

11
546
11
018

11
688
11
699

13
224
13
878

12
566
12
667

12
082
12
084

11
707
11
724

12
482
11
936

-529

11

63

101

2

17

-546

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLU A MAJETKU SPOLOČNOSTI
Kapitál / majetok k 31.12.2015
Vlastný kapitál:
Cudzí kapitál dlhodobý:
Cudzí kapitál krátkodobý:
Ostatné pasíva dlhodobé:
Ostatné pasíva krátkodobé:
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok:
Dlhodobý finančný majetok:
Zásoby:
Pohľadávky:
Finančné účty, časové rozlíšenie:
20

suma:
4 738 584
622 016
3 340 658
347 592
80 050
4 655 999
157 507
1 612 726
2 604 854
97 814

Ekonomické výsledky

21

Správa nezávislého audítora
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015

32

Účtovná závierka k 31.12.2015
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Účtovná závierka k 31.12.2015
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Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015
Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

0

0

0

0

9

6

8

7

DIČ

2

0

2

0

4

2

8

7

2

9

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015
zostavené podľa Opatrenia č.MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej
účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Označenie obch. registra:
Hlavný predmet podnikania:
Subjekt verejného záujmu:
Účtovné obdobie:

TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
Akciová spoločnosť
Zápis do obchodného registra: 01.01.1991
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 9/L
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
ÚJ nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).
Kalendárny rok 2015

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)
(Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň
dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný
prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50).
Názov položky
Netto aktíva celkom
Čistý obrat celkom
Počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
8.816.417
11.491.579
278

9.128.901
10.920.084
275

Áno/Nie
Áno
Áno
Áno

Komentár: ÚJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto
zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74).
2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom: ÚJ nie je
neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods.5 Obchodného zákonníka.
3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky: účtovná závierka ÚJ za rok 2014 bola schválená na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo
dňa 28. mája 2015.
4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka
k 31.12.2015.
5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou:
a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu
skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (najvyšší stupeň konsolidácie): ÚJ
k 31.12.2015 v zmysle §2 zákona č. 431/2002 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.
b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu
skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (bezprostredne vyšší stupeň
konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie: bez
obsahovej náplne.
c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok: bez obsahovej
náplne.
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d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve, pričom sa
uvádzajú: ÚJ je materskou účtovnou jednotkou spoločnosti INTOP s.r.o., SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok.
K 31.12.2015 nespĺňa povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa §
22 zákona o účtovníctve.
6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
(vedúcim zamestnancom sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu a ich priami podriadení)
Názov položky

275

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
278

275
20

273
20

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Ak by tento predpoklad nebol splnený, uvedie sa aj dopad do účtovnej závierky (napr. zrušenie dlhodobých rezerv):
účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania ÚJ tvz. going concern. Účtovným obdobím je
kalendárny rok. V bežnom účtovnom období ÚJ nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných
období. Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy.
Hodnotové údaje sú uvedené v eurách. Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na
riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).
V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o :
použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
výnosoch,
nákladoch,
daniach z príjmov,
údajoch na podsúvahových účtoch,
iných aktívach a iných pasívach,
spriaznených osobách,
skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia,
 prehľade zmien vlastného imania,
 prehľade peňažných tokov.











2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov,
finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód,
a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie
v neporovnateľných hodnotách: účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli ÚJ konzistentne aplikované počas
celého účtovného obdobia.
Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky
náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia
hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako
dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto
transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie
týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky (napr. súdne spory,
zmluvy, časovo limitované licencie a oprávnenia, podnikové kombinácie, záväzky investovať, dopad legislatívy, celkový
pokles v hospodárskom segmente): ÚJ neeviduje transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ktorých finančný vplyv by
mal dopad na ÚJ.
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.1.
12.2
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Názov položky
Spôsob oceňovania
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Reprodukčná obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Reprodukčná obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou:
Obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné náklady
Zásoby obstarané inak (darom):
Reprodukčná obstarávacia cena
ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:
Menovitá hodnota
Vlastné pohľadávky:
Menovitá hodnota
Kúpené pohľadávky:
Obstarávacia cena
Krátkodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Menovitá hodnota
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Menovitá hodnota
Deriváty:
Menovitá hodnota
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
Menovitá hodnota
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o Obstarávacia cena
kúpe prenajatej veci:
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:
Menovitá hodnota

Komentár: Reprodukčná obstarávacia cena platí ešte v roku 2015, od roku 2016 bude nahradená – reálnou hodnotou
tak, ako to upravuje novela zákona o účtovníctve č.130/2015 Z.z.
b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou
opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.
c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným
odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.
d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou
hodnotou: ÚJ neeviduje tieto finančné nástroje.
e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi: ÚJ neeviduje
tieto finančné nástroje.
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[Vysvetlivky: Finančné nástroje definuje § 5 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov – sú to napr. cenné papiere (akcie, dlhopisy, dočasné listy), deriváty (opcie, futures, swapy, forwardy),
nástroje peňažného trhu (pokladničné poukážky, vkladové listy)]
g) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich
ocenenie:
Názov
poskytovateľa
pomoci
MH SR
MH SR

Účel poskytnutia pomoci2
KaHR-13SP-1201/0088/23
výskum a vývoj
KaHR-21SP-1301/0118/21
energetika

Výška maximálnej
pomoci v EUR
307.220

Dátum podpisu
zmluvy s
poskytovateľov
31.12.2013

2015 a 2016

226.002

31.03.2014

2016

Čerpanie

Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov:
 Rezervy ocenila ÚJ kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich
záväzkov.
 Opravnú položku k pohľadávkam ÚJ tvorí na základe posúdeného rizika z titulu nezaplatenia.
 ÚJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou
hodnotou – lebo nemala k tomu vecnú náplň.
 ÚJ používa oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 ZoU).
 ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz
konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).
 ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda
kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).
 ÚJ oceňuje zásoby plánovanými obstarávacími cenami – používa sa metóda pevnej ceny a oceňovacie rozdiely.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravné, bonusy, rabaty, skonta
a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Rozdiel medzi skutočnou obstarávacou
cenou a plánovanou cenou sa v priebehu účtovného obdobia účtoval ako odchýlka, ktorá bola rozpúšťaná
mesačne do nákladov podľa vzorca stanoveného vnútropodnikovou smernicou. Zníženie hodnoty zásob sa
upravuje vytvorením opravnej položky.
 Nakupovaný dlhodobý hmotná a nehmotný majetok ÚJ oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, projektové práce a pod.). Súčasťou
obstarávacej ceny DHM a DNM nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do
momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
 Daň z príjmov odložená sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti
previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov s použila
sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t.j. 22%.

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pre účtovné odpisy:
Každá zložka dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa odpisuje rovnomerne podľa odpisového plánu, ktorý
bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol
zaradený do užívania, pričom spôsob odpisovania sa nemení počas celej doby odpisovania. Dlhodobý nehmotný

2 Bližšia identifikácia projektu: identifikačné číslo / grantová schéma, resp. ITMS kód projektu, resp. kód zmluvy
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majetok ÚJ odpisuje počas predpokladanej doby požívania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z majetku. Podrobný účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v samostatnom softvéri majetku. Majetok
s podporou softvéru eviduje a počíta daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmov.
ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Pozemky sa neodpisujú. Účtovné a daňové odpisy sa
pri nehmotnom majetku rovnajú. Obvyklé doby životnosti pre rôzne typy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku sú nasledovné:
Dlhodobý hmotný a nehmotný
odpisovaný majetok

odpisová sadzba
(%)

4
4
10
40
25
4
4
6
12
12
4
2
5

25
25
10
2,5
4
20
20
16,7
8,3
8,3
14,3
50
20

Aktivované náklady na vývoj
Software, licencie
Projektová dokumentácia, inf.systém QAD
Stavby, budovy administratívne
Stavby, neadministratívne budovy
Počítače s príslušenstvom
Ohraňovacie nástroje, nitovačky
Čerpadlá, zváračky, kalibrátory, doch.systém
Dopravníky,laserové a vysekávacie zar., opt.tester
Inventár
Dopravné prostriedky
Drobný hmotný majetok (do 1.700 EUR)
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

doba odpisovania
(počet rokov)

 ÚJ odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnuteľných vecí (napr. počítačová sieť, nábytková zostava),
nepoužíva komponentné odpisovanie (odpisovanie častí majetku - komponentov).
 ÚJ nepoužila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zníženia hodnoty majetku
(§ 21/5 PU).
 ÚJ používa kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny so
životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU).
 ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého majetku
- technické zhodnotenie pod 1 700 eur za účtovné obdobie (§ 21/3 PU; § 29/2 ZDP).
 ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku
alebo dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).
 V súlade s § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov ÚJ prerušila uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku.
Celková výška prerušených daňových odpisov predstavuje 343.419 EUR.
5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná
jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: ÚJ neúčtovala
o opravách chýb z minulých účtovných období.

Článok III – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY
1) Informácie k položkám – AKTÍV SÚVAHY
a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:
Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie
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Náklady
na
vývoj
(účet 012)

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
Stav na konci

Softvér
(013)

Oceniteľ-né
práva
(014)

Goodwill
(015)

1.418.620
26.279

26.279

547

Ostatný
DNM
(019)

Obstaranie
DNM
(041)

Poskytnuté
preddavky
na DNM
(051)

1.426.497

7.877

29.400

SPOLU

55.679

111.358

55.679

56.902

1.029

194

1.446.991

7.683

1.480.953

1.180.248

7.877

1.188.125
113.630

113.083
1.029

194

1.223

547

1.292.302

7.683

1.300.532

25.732

238.372
154.689

238.372
180.421

Komentár: Na dlhodobý nehmotný majetok nebolo zriadené záložné právo.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok

Náklady
na
vývoj
(účet 012)

Oceniteľ-né
práva
(014)

Poskytnuté
preddavky
na DNM
(051)

Ostatný
DNM
(019)

Obstaranie DNM
(041)

1.347.809
78.011
7.200

7.877

17.273
60.738
78.011

1.418.620

7.877

1.426.497

1.084.452
102.997
7.201

7.877

1.092.329
102.997
7.201

1.180.248

7.877

1.188.125

Softvér
(013)

Goodwill
(015)

SPOLU

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
Stav na konci

263.357
238.372

17.273

1.3782.959
138.749
85.211

280.630
238.372

a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:
Dlhodobý

Bežné účtovné obdobie
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hmotný
majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku

Pozemky
(účet 031)

Stavby
(021)

Veci a
súbory
(022)

304.717

8.154.887
345.787

Prírastky
Úbytky
Presuny
304.717
Stav na konci
Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Zostatková hodnota
304.717
Stav na začiatku
304.717
Stav na konci

Dlhodobý
hmotný
majetok

Stádo
a ťažné
zvieratá
(026)

Preddavky
na
DHM
(052)

Ostatný
DHM
(029)

Obstaranie
DHM
(042)

12.604.799

554.597

63.595

251.056

39.913

674.784

17.175

1.328.715

78.648

7.290

636.756

2.175

724.869

8.500.674

12.777.207

587.220

101.623

15.000

22.286.441

6.228.174
174.281

10.541.202
396.537
78.648

529.188
27.419
7.290

17.298.564
598.237
85.938

6.402.455

10.859.091

549.317

17.810.863

1.926.713
2.098.219

2.063.597
1.918.116

25.409
37.903

63.595
101.623

SPOLU

21.682.595

15.000

4.384.031
4.475.578

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pozemky
(účet 031)

Prvotné ocenenie
305.112
Stav na začiatku
Prírastky
395
Úbytky
Presuny
304.717
Stav na konci
Oprávky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Opravné položky
Stav na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
Stav na konci

Pestovateľské
porasty
(025)

305.112
304.717

Stádo
a ťažné
zvieratá
(026)

Preddavky
na
DHM
(052)

Obstaranie
DHM
(042)

613.037
25.403
83.843

133.060
300.765
370.230

22.463.147
670.995

3.708

13.341.320
256.850
993.371

8.154.887

12.604.799

554.597

63.595

21.682.595

6.056.931
174.951
3.708

11.120.874
413.699
993.371

581.459
31.572
83.843

17.759.264
620.222
1.080.922

6.228.174

10.541.202

529.188

17.298.564

2.013.687
1.926.713

2.220.446
2.063.597

31.578
25.409

8.070.618
87.977

Veci a
súbory
(022)

Pestovateľské
porasty
(025)

Ostatný
DHM
(029)

Stavby
(021)

133.060
63.595

SPOLU

1.451.547

4.703.883
4.384.031

Komentár: ÚJ nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.
b) Informácie o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
(napr. majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou
o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, cudzí majetok
zverený do správy (napr. fond opráv pri správe bytov):
c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
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Hodnota za bežné účtovné
obdobie
-

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

-

Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Hodnota za bežné účtovné
obdobie
5.584.383

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

-

Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať

Komentár: ÚJ má zriadené záložné právo na nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 334.
d) Majetok, ktorým je goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky
a odpisu jeho hodnoty: bez obsahovej náplne.
e) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie (§ 37 PU), v členení na:
1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: predstavovali hodnotu 593.952 EUR.
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: bez obsahovej náplne.
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období (účet 012): predstavovali hodnotu 26.279
EUR.
f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku (DFM) a jeho umiestnení v členení v nadväznosti na
položky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný
rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných
zložkách vlastného imania, výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:
Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Bežné účtovné obdobie
Podiel ÚJ
na ZI
v %

Podiel na iných
Hodnota vlastného
zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej
imania UJ, v ktorej má má ÚJ umiestnený
UJ umiestnený DFM
DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota
DFM

CP a podiely v prepojenej UJ – podielová účasť v dcérskej UJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)
INTOP s.r.o.
100
100
157.507
- 42.604
157.507
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej UJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu
Vysvetlivky k umiestneniu dlhodobého finančného majetku (DFM):
Rozhodujúci vplyv - je najmä väčšina hlasovacích práv alebo právo menovať orgány spoločnosti - konateľa,
predstavenstvo, dozornú radu (§ 22/3 ZoU; § 14/3/a PU).
Podstatný vplyv - je najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach (§ 27/1/a ZoU).
Spoločný rozhodujúci vplyv - je zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu (§ 14/3/e PU).
g,i,j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku
bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku (zmeny) počas bežného účtovného obdobia
a stav na konci bežného účtovného obdobia:

Dlhodobý

Bežné účtovné obdobie
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finančný
majetok

Podielová
Podielová Ostatné
účasť
účasť,
CP
v PUJ
okrem PUJ a podiely
(061A,062A
(062A)
(063A)
063A)

Pôžičky
PUJ
(066A)

Pôžičky,
okrem PUJ
(066A)

Ostatné
pôžičky
(067A)

Pôžičky
Dlhové CP
a ostatný
a ostatný
DFM
DFM
(T≥1R)
(065A,
(066A,067A,
069A)
069A)

Účty
Obstaranie
v bankách
a
(T>1R)
preddavky
(22xA)
(043,053)

SPOLU

Prvotné ocenenie
Stav
200.110
na začiatku
Prírastky
Úbytky
42.603
Presuny
Stav
157.507
na konci
Opravné položky
Stav
na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
Účtovná hodnota
Stav
200.110
na začiatku
Stav
157.507
na konci

42.603
53.110

210.617

53.110

53.110

53.110

53.110
200.110
157.507

Dlhodobý Podielová Podielová Ostatné
finančný účasť v PUJ
účasť,
CP
majetok (061A,062A okrem PUJ a podiely
,
(062A)
(063A)
063A)
Prvotné ocenenie
Stav
226.899
na začiatku
Prírastky
Úbytky
26.789
Presuny
Stav
200.110
na konci
Opravné položky
Stav
na začiatku
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
na konci
Účtovná hodnota
Stav
226.899
na začiatku
Stav
200.110
na konci

253.220

53.110

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pôžičky
Dlhové CP
a ostatný
Účty
Obstaranie
Pôžičky
Pôžičky,
Ostatné
a ostatný
DFM
v bankách
a
PUJ
okrem PUJ pôžičky
DFM
(T≥1R)
(T>1R)
preddavky
(066A)
(066A)
(067A)
(065A,
(066A,067A,
(22xA)
(043,053)
069A)
069A)

SPOLU

280.009

53.110

26.789
53.110

253.220

53.110

53.110

53.110

53.110
226.899
200.110

Vysvetlivky k dlhodobému finančnému majetku (DFM):
Účet 061 – majetková účasť v dcérskej účtovnej jednotke, kde má UJ najmä väčšinu hlasovacích práv (nad 50 %)
alebo právo menovať orgány spoločnosti (§ 14/21 PU; § 22/4 ZoU).
Účet 063 – majetková účasť menej ako 20 % na základnom imaní v inej ÚJ, resp. účasť nepatriaca na účet 061
a 062 (§ 14/7 PU).
Podielová účasť (PU) - existencia aspoň 20 % podielu na základom imaní v inej UJ (§ 14/3 PU).
Prepojené účtovné jednotky (PUJ) – dve alebo viac UJ v rámci skupiny, pričom skupinou je materská UJ a všetky
dcérske UJ (§ 14/3 PU).
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K majetkovému podielu Devín banky a.s. (účet 063) je vytvorená opravná položka v 100%-nej výške, nakoľko na
majetok bol dňa 28.9.2010 vyhlásený konkurz, ktorý stále trvá.
h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
(RH) alebo metódou vlastného imania (VI) podľa § 27 zákona o účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na
výsledok hospodárenia alebo na výšku vlastného imania:
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky ÚJ ocenila cenné papiere a podiely, podľa § 27/9 ZoU, (cenných papierov
zaúčtovaných na účte 061-300), ktoré tvoria podiel na vlastnom imaní v spoločnosti INTOP s.r.o. metódou vlastného
imania. Zúčtovanie zmeny hodnoty cenných papierov a podielov, pri oceňovaní metódou vlastného imania súvzťažne
s účtom 414-oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov v celkovej výške 42.603 EUR.
k) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má
ÚJ obmedzené právo s ním nakladať: bez obsahovej náplne
l) Informácie o podielových certifikátoch (konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných
papieroch) - uvádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú: bez obsahovej náplne.
m) Opravné položky k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa uvádza ich stav na začiatku
bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas účtovného obdobia a stav na konci
účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania:

Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu (RS34):

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
253.170

Tvorba
OP
50.000

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
z dôvodu zániku
vyradenia majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
11.742

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
291.429

40.538

20.000

11.135

49.403

100.004

25.000

20.973

104.030

393.712

95.000

43.850

444.862

Komentár: Dôvod tvorby opravnej položky (OP) k zásobám – prechodné znehodnotenie na základe odborného odhadu
budúceho predaja týchto zásob.
Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú zásob, vyjadruje ÚJ prostredníctvom opravných
položiek. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti
zásob, zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných
cien. ÚJ tvorí opravné položky k zásobám bez obratu nad 365 dní a k nepohyblivým - mŕtvym zásobám starším ako
730 dní podľa posúdenia ich využiteľnosti v ÚJ alebo možného odpredaja. Zásoby ÚJ sú poistené pre prípad škôd
spôsobených krádežou a živelnou pohromou, v rámci poistenia majetku.
n) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať: na
zásoby ÚJ nie je zriadené žiadne záložné právo.
o) Zákazková výroba (§ 30 PU) a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj (§ 30d PU): bez obsahovej
náplne.
2. Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka neboli ukončené:
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p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie,
s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného
obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania:

Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
celkom (RS41)
z toho:
dlhé pohľadávky
z obchodného styku
z toho:
ostatné dlhé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
celkom (RS53)
z toho:
krátke pohľadávky
z obchodného styku
z toho:
ostatné krátke pohľadávky

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

181.086

40.355

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

2.039

219.402

Komentár k opravným položkám k pohľadávkam:
 Dôvod tvorby - opravných položiek je prechodné znehodnotenie z dôvodu, že pohľadávky sú po lehote splatnosti.
 Dôvod zúčtovania – opravných položiek je buď vyradenie pohľadávky zo súvahy (predaj alebo odpis pohľadávky)
alebo zánik titulu prechodného znehodnotenia, lebo pohľadávka bola zaplatená.
 Spôsob výpočtu – ÚJ tvorí účtovné opravné položky vo výške 50 % k pohľadávkam nad 180 dní po lehote
splatnosti a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 360 dní po lehote splatnosti.
 K pohľadávkam, na ktoré bol vyhlásený konkurz je tvorená opravná položka v 100 % výške.
 Zrušenie opravných položiek je z titulu úhrady pohľadávky, prípadne vyradenia pohľadávky z dôvodu odpisu.
ÚJ v priebehu roka zúčtovala opravné položky z dôvodu zániku opodstatnenosti v celkovej výške 2.040 EUR.
q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
názov položky
Dlhodobé pohľadávky (RS41)
Krátkodobé pohľadávky (RS53)

názov položky
Dlhodobé pohľadávky (RS41)
Krátkodobé pohľadávky (RS53)

do lehoty splatnosti
160.277
2.301.913

Bežné účtovné obdobie
po lehote splatnosti
362.066

pohľadávky spolu
160.277
2.663.979

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
pohľadávky spolu
102.491
102.491
1.630.329
556.768
2.187.097

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy
zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:
Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie
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Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

Hodnota predmetu
záložného práva

Hodnota pohľadávky

1.000.000

471.207

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

x

Hodnota pohľadávok, s obmedzeným právom s nimi nakladať

x

Kontokorentný úver, ktorý ÚJ čerpá je založený k 31.12.2015 pohľadávkou vo výške 471.207 EUR a blankozmenkou.
s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky (§ 10 PU):
Titul/údaje za bežné obdobie

Dočasný rozdiel zostatkových cien
odpisovaného majetku (UZC>DZC)
Nedaňové opravné položky
k zásobám
Nedaňové opravné položky
k pohľadávkam
Nedaňové rezervy
Odpočet daňovej straty
Záväzky (náklady) podmienené
zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)
Výnosy budúcich období-dotácie
SPOLU:
Titul/údaje za bezprostredne
predchádzajúce obdobie

Dočasný rozdiel zostatkových
cien odpisovaného majetku
(UZC>DZC)
Nedaňové opravné položky
k zásobám
Nedaňové opravné položky
k pohľadávkam
Nedaňové rezervy
Odpočet daňovej straty
Výnosy budúcich období-dotácie
SPOLU:

Účtovná
základňa

Daňová
základňa

Rozdiel

Sadzba
dane
(%)

Odložená daňová
pohľadávka/záväzok

4.234.658

4.195.769

-38.889

22

-8.555

444.862

22

97.870

444.862
219.402

178.434

40.968

22

9.012

234.841
x

80.696

154.145

22
22

33.912

24.536

22

5.397

83.166
x

22
x

18.297
155.933

24.536
415.395
x

332.229
x

Účtovná
základňa

Daňová
základňa

Rozdiel

Sadzba
dane
(%)

Odložená daňová
pohľadávka/záväzok

4.254.091

4.199.728

-54.363

22

-11.960

1.509.889

1.903.601

393.712

22

86.617

181.086

178.003

3.083

22

678

81.228

22
22
22
x

17.870

-81.228
x
-329.704
x

-287.497
x

42.207
x

9.286
102.491

Komentár k odloženej daňovej pohľadávke:
 ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani (§ 10 PU).
 Odložená daň sa vyčísľuje len z dočasných rozdielov; odložená daňová pohľadávka sa účtuje, len ak je
predpoklad jej vyrovnania (napr. predpoklad plusového základu dane pre odpočítanie daňovej straty).
 Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná ako mínus náklad (481/592).
t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku (krátkodobý FM):
(PUJ – prepojená účtovná jednotka, vzťah medzi materskou a dcérskou ÚJ)
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Zložka krátkodobého fin. majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Krátkodobý FM v PUJ (RS67)
Krátkodobý FM, okrem PUJ (RS68)
Vlastné akcie a vlastné podiely (RS69)

325.032

Obstaranie krátkodobého FM (RS70)
SPOLU (R66 súvahy):

325.032

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
(RH) alebo metódou vlastného imania (VI) podľa § 27 zákona o účtovníctve a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia alebo na výšku vlastného imania: bez obsahovej náplne.
v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (KFM) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku
účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci účtovného obdobia, pričom
osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania: bez obsahovej náplne.
w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: ÚJ má v rámci VÚB obmedzené právo nakladať s peňažnými
prostriedkami vo výške 652 EUR.
x) Informácie o vlastných akciách:
1. dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
ÚJ rozhodla na valnom zhromaždení v roku 2014 o ukončení obchodovania s akciami ÚJ na Burze cenných
papierov v Bratislave. ÚJ prestala byť verejnou akciovou spoločnosťou a stala sa súkromnou akciovou
spoločnosťou, z uvedeného dôvodu ÚJ nadobudla vlastné akcie.
2. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá hodnota
prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných
akcií na upísanom základnom imaní,
Počas účtovného obdobia ÚJ nadobudla v prvej vlne obchodovania s akciami 31 714 KS a v ďalšej vlne 1 472
KS v celkovej výške 49.779 EUR.
3. počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a protihodnota, za
ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
Počas účtovného obdobia sa celkovo previedlo na inú osobu 55 602 KS akcií.
4. počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe
k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.
K 31.12.2014 mala ÚJ v držbe 22 416 KS akcií v celkovej hodnote 325.032 EUR. Po prijatí ďalších 31 714 KS
v priebehu roku všetky akcie ÚJ predala. K 31.12.2015 ÚJ nevlastní žiadne vlastné akcie.
y) Významné položky časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
Názov položky

Bežné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

12.904
8.768
753
3.383
851

27.481
10.358
888
16.235
1.991

Náklady budúcich období dlhodobé:
Náklady budúcich období krátkodobé:
poistenie majetku, osôb, havarijné poistenie
predplatné novín, periodík
ostatné služby
Príjmy budúcich období dlhodobé:
Príjmy budúcich období krátkodobé:
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fakturácia prepravných nákladov a zohľadnenie
cen. rozdielu

851

1.991

2) Informácie k položkám – PASÍV SÚVAHY
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to: hodnota vlastného imania ÚJ k 31.12.2015 predstavuje hodnotu
4.738.584 EUR. ÚJ neeviduje neupísané vlastné imanie.
1. Opis základného imania najmä - počet akcií (podielov), ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi
akcií (podielov), splatené základné imanie: základné imanie ÚJ k 31.12.2015 má hodnotu 5.958.474 EUR. Počet akcií
v listinnej podobe/forma na meno je 398 900 KS v menovitej hodnote 14,937263 EUR za 1KS. Forma akcií je na
meno s označením emisie 01 série TSLH-01-000001 až 398900.
Práva a povinnosti akcionárov:
1.Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť
právnická alebo fyzická osoba.
2.Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňuje
zásadné na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie
valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenie, podávať návrhy
k prerokúvanému programu a hlasovať a byť volený do orgánov spoločnosti.
3.Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený
písomným plnomocenstvom obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a bydlisko
fyzickej osoby tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú
k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní
valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na
výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým
splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení
zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie
jednému splnomocnencovi, tento môže hlasovať za každého zastúpeného akcionára samostatne.
4. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie určilo na
rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Rozhodujúci deň na
určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, spôsob a miesto výplaty určí valné zhromaždenie,
ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, ak valné zhromaždenie takýto deň neurčí, je týmto dňom deň
uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Splatnosť dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo
o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
5.Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie
svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie
spoločnosti.
6.Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením akcií na účet
inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného
predpisu.
2. Hodnota upísaného vlastného imania - počet a menovitá hodnota akcií (podielov) upísaných počas účtovného
obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia: ÚJ uvádza aktuálnu hodnotu vlastného imania
k 31.12.2015 v celkovej výške 4.738.584 EUR.
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:
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Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
22.447
Bežné účtovné obdobie
2.245

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

20.202

22.447

Riadne valné zhromaždenie akcionárov dňa 28. mája 2015 schválilo vysporiadanie čistého zisku vo výške 24.447
EUR, ktorý ÚJ vykázala za rok 2014.
4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä
zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania (§ 27 ZoU; § 14 PU):
Zúčtovanie zmeny hodnoty cenných papierov a podielov pre, ktorú je ÚJ materskou účtovnou jednotkou, pri
oceňovaní metódou vlastného imania súvzťažne s účtom 414-oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
bolo v celkovej výške 42.603 EUR.
5. Strata na akciu alebo podiel na základnom imaní:
Strata za rok 2015 v sume. - 545.503 EUR.
Počet akcíí: 398 900 KS
Strata na akciu: - 1,3675 EUR/ 1 akcia
Zisk za rok 2014 v sume 22.447 EUR.
Počet akcíí: 398 900 KS
Zisk na akciu: 22.447 : 398 900 = 0,061 EUR/ 1 akcia
6. Vysporiadanie účtovnej straty: Predstavenstvo ÚJ predloží riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na
vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015, t.j. straty vo výške 545.503 EUR jej zúčtovaním na neuhradenú
stratu minulých rokov (účet 429).
b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia,
ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa
uvedie predpokladaný rok použitia rezerv:
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy spolu
(RS118): z toho:

62.750

12.615

50.135

r. na zamestnanecké požitky

62.750

12.615

50.135

Krátkodobé rezervy spolu
(RS136): z toho:

94.252

933

184.706

472.322
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r.na poradenstvo-energetika
r.na poradenstvo-výskum
r. na dohody
r. na účt.závierku
r. na dovolenku vrátane
soc.poistenia
r. na cestovné
r. na odmeny a prémie
r. na prítomnostný bonus
r. na zamestnanecké požitky

1.200

15.538
31.708
3.574
5.908

2.907
5.012

74.574

195.484

189.362

62.327
77.267
80.516

2.078
62.327
77.267
41.982

2.135
6.760
9.583

876

15.538
31.708
667
1.220
80.696

57
6.760
48.117

ÚJ vytvorila v roku 2015 zákonné rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenia. Za rok
2014 bola vytvorená vo výške nevyčerpanej dovolenky jednotlivých pracovníkov. Ostatné rezervy, ktoré ÚJ vytvorila
sú rezervy na prémie, odmeny, prítomnostný bonus, rezerva na zamestnanecké požitky, rezerva na zostavenie a
overenie riadnej účtovnej závierky, overenie audítorskej a výročnej správy.
Rok 2016 je predpokladaný rok použitia rezerv (na dovolenku, odmeny, prémie, prít.bonus a ostatné zákonné
krátkodobé rezervy). Pri rezerve na zamestnanecké požitky sa predpokladá postupné čerpanie od roku 2016 do roku
2060 pričom je zohľadnené pohlavie a celkový počet zamestnancov, miera rastu platov, inflácia, fluktuácia, úmrtnosť,
odchodné a odmeny na jubileá v zmysle kolektívnej zmluvy, zmena veku odchodu do dôchodku.
Údaje pri rezerve na zamestnanecké požitky sú neporovnateľné s bezprostredne predchádzajúcim obdobím
vzhľadom na inú metodiku vykazovania (kde neboli zohľadnené predčasné dôchodky).
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav
Názov položky
Stav na začiatku
na konci
Tvorba
Použitie
Zrušenie
účtovného obdobia
účtovného
obdobia
Dlhodobé rezervy spolu
31.141
31.609
62.750
(RS118): z toho:
r. na zamestnanecké požitky
31.141
31.609
62.750
Krátkodobé rezervy spolu
150.318
379.418
434.065
1.419
94.252
(RS136): z toho:
r. na účt.závierku
3.136
5.360
6.776
520
1.200
r. na dovolenku vrátane
68.230
173.935
167.591
74.574
soc.poistenia
r. na cestovné
4.446
6.635
8.047
899
2.135
r. na odmeny a prémie
38.865
121.020
159.885
r. na prítomnostný bonus
10.971
69.405
73.616
6.760
r. na zamestnanecké požitky
24.670
3.063
18.150
9.583
c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
názov položky
Dlhodobé záväzky (RS102)
Krátkodobé záväzky (RS122)
názov položky
Dlhodobé záväzky (RS102)
Krátkodobé záväzky (RS122)

do lehoty splatnosti
27.929
1.792.597

Bežné účtovné obdobie
po lehote splatnosti
576.679

záväzky spolu
27.929
1.792.156

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
záväzky spolu
39.150
39.150
1.160.109
400.164
1.560.273

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa
hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:
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Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu (RS102)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
5 rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad 5 rokov
Krátkodobé záväzky spolu (RS122)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
5 vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad 5 rokov

27.929

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
39.150

27.929

39.150

1.792.156

1.560.273

1.792.156

1.560.273

[Vysvetlivky: Zostatková doba splatnosti záväzku alebo jeho časti - je rozdiel medzi dohodnutou dobou splatnosti
záväzkov a závierkovým dňom (§ 12 PU).]
e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia, a to
s uvedením formy zabezpečenia: ÚJ spláca poskytnutý účelový spotrebný úver, zabezpečený obstaraným autom.
Bežné účtovné obdobie
Forma
Hodnota záväzkov
Zabezpečenia

Položky záväzkov
Záväzky zabezpečené záložným právom

auto

Záväzky zabezpečené inou formou zabezpečenia

26.308

g) Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472):
Názov položky

12.842
37.182

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6.874
35.686

15.066
52.248
47.860
17.231

15.741
51.427
45.459
12.842

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu (SF)
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok SF (RS114):
h) Vydané dlhopisy: bez obsahovej náplne.

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - mena, charakter, hodnota v cudzej mene, hodnota
v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia:
Názov položky

mena

charakter
úveru

Suma istiny
k 31.12.2015

Suma istiny
k 31.12.2014

výška
úroku
(%)

splatnosť

Dlhodobé bankové úvery (RS121)
ČSOB úver 0372/13/08743

eur

účelový

215.060

295.892

2,21

15.8.2019

ČSOB úver 0384/15/08743

eur

účelový

258.977

-

1,64

20.4.2020

VÚB úver 349/2015/ÚZ

eur

účelový

69.915

-

1,70

30.9.2019

účelový

80.832

80.832

2,21

15.8.2019

Krátkodobé bankové úvery (RS139)
ČSOB úver 0372/13/08743

eur
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ČSOB úver 0384/15/08743

eur

účelový

92.304

-

1,64

20.4.2020

ČSOB úver 153/09/08743

eur

účelový

-

24.000

2,99

15.3.2015

VÚB úver 1067/2012/ÚZ

eur

účelový

-

39.444

2,22

20.10.2015

VÚB úver 1292/2010/ÚZ

eur

účelový

-

89.266

2,52

15.8.2015

VÚB inv.úver 936/11/ÚZ

eur

investičný

-

22.984

2,29

18.11.2015

VÚB kontokorentný úver

Eur

617.544

628.214

1,75

18.11.2016

VÚB úver 1475/2015/ÚZ

eur

termínovaný

168.360

1,50

30.4.2016

VÚB úver 349/2015/ÚZ

eur

termínovaný

51.060

1,70

30.9.2019

VÚB úver 350/2015/ÚZ

eur

termínovaný

129.485

1,50

30.4.2016

Krátkodobé finančné výpomoci (RS140)
Recovery Advisory, s.r.o.

eur

142.310

140.975

1,65

1.6.2016

Ing.Peter Zuzčák, PhD.

eur

81.902

80.582

1,65

1.6.2016

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - forma zabezpečenia:
Men
a

Dátum
splatnosti

Forma zabezpečenia

Suma istiny
v eurách
k 31.12.2015

eur

15.8.2019

hnuteľný majetok

295.892

eur

20.4.2020

hnuteľný majetok, blankozmenka

351.281

VÚB úver 1475/2015/ÚZ

eur

30.4.2016

hnuteľný majetok

168.360

VÚB úver 349/2015/ÚZ

eur

30.9.2019

hnuteľný majetok, blankozmenka

120.975

VÚB úver 350/2015/ÚZ

eur

30.4.2016

nehnuteľný majetok, blankozmenka

129.485

VÚB kontokorentný úver

eur

18.11.2016

nehnuteľný majetok, pohľadávky,
blankozmenka

617.544

Názov položky
ČSOB úver
0372/13/08743
ČSOB úver
0384/15/08743

j) Významné položky časového rozlíšenia pasív - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

-

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

18

1.408

nevyúčtované úroky z úveru

18

10

VBO za vyúčtovanie tepla

1.398

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

347.592

269.634

dotácie na obstaranie DHM

347.592

269.634

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

80.032

60.071

dotácie na obstaranie DHM

80.032

60.071
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5a-e,g) Ďalšie informácie o odloženej dani:
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom
období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane
z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom
období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich
účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných
obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov
Sadzba dane z príjmov

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

230.198

22

5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane
z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov
a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane
z príjmov (teoretická daň).
):

Bežné účtovné obdobie
č. Názov položky
základ dane
1 Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)
-596.064
2 Teoretická daň
x
3 Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)
421.399
4 Odpočítateľné položky (R300 DP)
83.689
5 Odpočet daňovej straty (R410 DP)
6 Základ dane (R500 DP):
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)
8 Splatná daň z príjmov po úpravách:
x
9 Odložená daň z príjmov:
x
x
10 CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:

suma dane
x

% dane
x
22

2.881
-53.442
-50.561

22
22
22

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
č. Názov položky
základ dane
suma dane
1 Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)
78.224
x
2 Teoretická daň
x
17.209
3 Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)
296.614
4 Odpočítateľné položky (R300 DP)
222.437
5 Odpočet daňovej straty (R410 DP)
142.256
6 Základ dane (R500 DP):
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)
10.145
2.232
8 Splatná daň z príjmov po úpravách:
x
2.886
9 Odložená daň z príjmov:
x
52.891
x
55.777
10 CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:
Komentár:
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x
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 Teoretická daň (riadok 2) – hypotetická suma dane, ak by sa počítala priamo z účtovného výsledku hospodárenia
x sadzba dane, teda bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov.
 Celková daň (riadok 10) – informácia, koľko je celková daň z príjmov, teda splatná daň a odložená daň spolu.
 Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22%, ÚJ nemala žiadne úľavy
z daní.
6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma
tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia: bez obsahovej náplne.
Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60x) - s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa
jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:
Suma výnosov

Typ výrobku, tovaru alebo služby

Bežné účtovné obdobie

Tržby za tovar
Tržby za vl. výrobky
Tržby za služby

Bezprostredne predchádzajúce

19.041
10.355.660
545.383

10.981.287
510.292

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci
predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody
vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary:

Názov položky

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Iné
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
vo výkaze ziskov a strát

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob
Bežné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný stav

513.981

495.542

447.815

18.439

201.127

214.686

385.066

-13.559

-

143.379

715.108
x
x
x
x

710.228
x
x
x
x

805.881
x
x
x
x

4.880
16.750

-

95.652
2

55.913

-23.250

x

x

x

77.543

-118.900

47.727

Zmena stavu zásob vykázaná k 31.12.2015 predstavuje zvýšenie stavu zásob v hodnote 77.543 EUR.
c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov (účtová skupina 62x):
Opis účtovného prípadu aktivácie

Suma aktivovaných výnosov
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivovaná vývojová činnosť
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Aktivácia - účtová skupina 62x (R07 VZaS)

21
24.840
6.530
31.391
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d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x):
Opis účtovného prípadu

Suma výnosov z hospodárskej činnosti
Bežné účtovné obdobie

Tržby z predaja DHM a DNM
Tržby z predaja materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Rozpustenie dotácie k majetku, podpora zamest.

Bezprostredne predchádzajúce

3.265
152.630
16.318
354.295

46.728
198.676
28.035
61.023

e) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie,
zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie:
Opis účtovného prípadu

Suma osobných nákladov
Bežné účtovné obdobie

Mzdové náklady
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť
Sociálna poisťovňa
Zdravotná poisťovňa
Iné osobné a sociálne náklady
Osobné náklady spolu (R15 VZaS)

Bezprostredne predchádzajúce

2.881.032
39.563
151.532
947.577

2.707.212
39.372
162.673
901.722

4.019.704

3.810.979

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Opis účtovného prípadu

Suma finančných výnosov
Bežné účtovné obdobie

Výnosy z predaja CP a podielov (661)
Výnosové úroky (662)
Kurzové zisky počas roku (663.A)
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)
Ostatné finančné výnosy (66x)
Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 VZaS)

Bezprostredne predchádzajúce

374.811
3.555
1.868
233
380.467

3.153
553
1
3.707

V priebehu roka bol realizovaný predaj vlastných akcií spoločnosti TLH HOLDING, a.s. Hraničná 18, Bratislava
v celkovej výške 374.811 EUR..
g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb (účtová skupina 51x):
Opis účtovného prípadu

Náklady na nákup služieb
Bežné účtovné obdobie

Opravy, servis a údržba
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentáciu
Náklady na výskum
Náklady na nájom
Náklady na upratovanie
Náklady na reklamu a inzerciu
Náklady na prepravu
Náklady na vzdelávanie a školenia
Ostatné náklady
Náklady na nákup služieb (R14 VZaS)

158.588
14.055
15.733
587.552
126.702
21.968
22.325
207.155
25.653
741.891
1.921.622

Bezprostredne predchádzajúce

158.544
27.531
11.418
151.226
22.013
21.367
185.294
15.647
744.042
1.337.082

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x):
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Opis účtovného prípadu

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Bežné účtovné obdobie

Zostatková cena predaného DHM a DNM
Predaný materiál
Dary
Zmluvné pokuty, sankcie
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Manká a škody

Bezprostredne predchádzajúce

1.049
13.393
9.771
2.476
39.560
113.393
44.545

9.269
24.786
10.677
1.160
- 6.951
105.527
18.539

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza
hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Suma finančných nákladov

Opis účtovného prípadu

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

Náklady z predaja CP a podielov (561)
Nákladové úroky (562)
Kurzové straty počas roku (563.A)
Kurzové straty k uzávierkovému dňu (563.A)
Ostatné finančné náklady (56x)
Náklady na finančnú činnosť spolu (R45 VZaS)

374.811
27.968
2.744
325
13.604
419.452

35.940
3.439
323
10.584
50.286

2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú
výnimočný rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku
alebo jeho časti, škody z dôvodu živelných pohrôm): bez obsahovej náplne.
3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné
uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou
spoločnosťou:

Opis účtovného prípadu

Náklady na audit a poradenstvo
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady za overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Súvisiace audítorské služby
Daňové poradenstvo
Neaudítorské služby

5.503

5.203

160

160

g) Suma čistého obratu podľa § 2 ods.15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb
alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu
z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti
účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj
opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu:
Názov položky

Tržby z predaja tovaru (604, 607)
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
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obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

19.041
10.355.660
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Tržby z predaja služieb (602, 606)
Čistý obrat celkom

545.383
10.920.084

510.292
11.491.579

[Vysvetlivky: Čistý obrat sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát (R01), bez odkazu na súčtové riadky. Čistý obrat definuje
zákon o účtovníctve (§ 2/15 ZoU) bez odkazu na konkrétne účty. Čistý obrat sa testuje ako podmienka pre zatriedenie
do veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (§ 2/5 ZoU) a pre povinnosť auditu (§ 19; § 22 ZoU).]

Geografické oblasti odbytu

Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)
Celkom odbyt:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

4.548.878
4.109.568
2.261.638
10.920.084

5.033.440
4.326.050
2.132.089
11.491.579

Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1a) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý
vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto
majetkom sú – napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv: bez
obsahovej náplne.
1b) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí,
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;
takými podmienenými záväzkami sú: bez obsahovej náplne.
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky:
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto
povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť:
2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza popis,
výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb – napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité
množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: bez obsahovej náplne.
3) Podsúvahové účty – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§
85 PU):
Názov podsúvahovej položky

Odpísané pohľadávky
Operatívna evidencia drobného hmotného majetku
Operatívna evidencia drobného nehmotného majetku
Majetok zverený do správy od štátu (v prípade hospodárskej mobilizácie)

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

213.759
2.005
22.194

214.095
2.793
22.194

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI
(Následné udalosti)
Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali v čase po závierkovom
dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky (t.j. do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU) a ktoré nie sú
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zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, po dni 31.12.2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky
nenastali žiadne významné udalosti týkajúce sa poklesu alebo zvýšenia trhovej ceny finančného majetku, zmien
spoločníkov účtovnej jednotky, prijatia rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, zmien významných položiek
dlhodobého finančného majetku, ukončenia činnosti časti účtovnej jednotky, vydania dlhopisov, zlúčenia, splynutia,
rozdelenia a zmeny právnej formy účtovnej jednotky ako aj iné udalosti, ktoré by ovplyvnili vykázané informácie
o aktívach a pasívach účtovnej jednotky.
Článok VII – INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH
1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu
potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:
a) Zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom
sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup a predaj
služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie
záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti (napr. zmluvná
povinnosť odobrať produkt, uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej
jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena.
b) Charakteristika transakcie, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do
nákladov.
c) Samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb:
1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ),
2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv)
alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %),
3. dcérske účtovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %),
4. spoločné účtovné jednotky (50 %),
5. pridružené podniky (najmenej 20 %),
6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,
7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kľúčového
manažmentu; rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke osoby).
Spriaznená osoba:
INTOP s.r.o. Liptovský Hrádok
Zoznam transakcií:

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Nákup-stravovanie
Nákup-ubytovanie
Pôžička
Úroky z pôžičky

82.951
1.573
83.770
3.549

68.907
2.238
76.522
3.292

Spriaznená osoba:

Zoznam transakcií:
Recovery Advisory, s.r.o., úročená pôžička
Recovery Advisory, s.r.o., úrok
Recovery Advisory, s.r.o.,služby
Ing. Peter Zuzčák, PhD., úročená pôžička
Ing. Peter Zuzčák, PhD., úrok
Spriaznená osoba: TLH HOLDING a.s.

Zoznam transakcií:
Ručenie za zmenky
Nájom aut
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Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

142.310
2 310
98.810
81.902
1 320

140.975
975
90.752
80.582
582

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

21.567
66.660

22.340
76.558
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Nákup/predaj CP

374.811

-

2) Príjmy a výhody členov orgánov - štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky,
pričom sa uvádzajú najmä informácie o - odmenách za výkon funkcie vrátane dôchodkových programov, záruky a iné
zabezpečenia, pôžičky (podmienky a úroky), použitie majetku účtovnej jednotky na súkromné účely; v členení na
jednotlivé orgány (informácie sa neuvádzajú vtedy, ak by umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétnej fyzickej
osoby):
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Štatutárny orgán - predstavenstvo

19.800

19.800

Dozorný orgán- dozorná rada

19.763

19.572

Orgány účtovnej jednotky

Žiadne iné výhody, ručenia, záruky ani pôžičky neboli poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu
a iného orgánu účtovnej jednotky, neboli poskytnuté ani iné plnenia na súkromné účely.
Článok VIII – OSTATNÉ INFORMÁCIE
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme: bez obsahovej náplne.
2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): bez obsahovej náplne.
3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): bez obsahovej náplne.
Článok IX – PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA
Uvádza sa tu stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas účtovného
obdobia a stav na konci účtovného obdobia a dôvody zmien - v bežnom účtovnom období a v bezprostredne
predchádzajúcom účtovnom období:

Položka vlastného imania
Základné imanie

Bežné účtovné obdobie
Stav
k 1.1.2015
5.958.474

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav
k 31.12.2015
5.958.474

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

-397.380

-42.603

-439.984

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

82.124

82.124

79.879

-79 879

0

-336.730

20.203

-316.527

-22.447

-545.503

Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

22.447

Ostatné položky vlastného imania
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Účet 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Stav k 1.1.2014

Základné imanie

Prírastky

Úbytky

Presuny

5.958.474

Stav
k 31.12.201
4
5.958.474

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

-370.591

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond

-26.789

-397.380

23.862

-23.862

55.849

-55.849

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

79.879

79.879

1.508

-336.730

-1.676

22.447

Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov

-338.328

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

1.676

22.447

Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa

Článok X – PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV:
Prehľad peňažných tokov v nasledujúcej tabuľke bol vypracovaný s použitím nepriamej metódy.
Označenie
položky

Obsah položky

2015

2014

-596 064

78 225

1 247 878

621 961

710 820

714 345

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
A. 1.
A. 1. 1.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
(+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-),
(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
(+)

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 (+/-)

262 545

-24 457

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

89 466

67 705

A. 1. 6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

112 247

-75 191
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Označenie
položky

Obsah položky

2015

2014

A. 1. 7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

28 004

35 940

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov

-3 548

-3 145

A.1. 10.

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

A. 1. 11.

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

A. 1. 12.

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

-2 217

-37 458

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 (+/-)

50 561

-55 777

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.)

-341 131

134 673

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

-420 537

394 520

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

231 652

-451 230

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

-152 246

191 383

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.)

310 684

834 859

A. 3.

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

3 548

3 145

A. 4.

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

-28 004

-35 940

286 228

802 064

289 228

802 064

-55 679

-60 738

A. 5.
A. 6.

A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

(-)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)
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.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
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Označenie
položky

Obsah položky

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (+)
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. 6.

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 9.

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

B. 10.
B. 11.

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. 17.

2014

-693 250

-300 765

3 266

46 727

374 811

-7 248

-17 222

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)

B. 12.

B. 16.

2015

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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.)

112 133

-265 968

-331 998

-49 779

-325 032

-49 779

-325 032

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 (-)
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Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015
Označenie
položky

Obsah položky

2015

2014

94 312

-174 790

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 činnosť,
(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 (+)

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 (-)

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

394 137

921 557

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

-285 956

-1 073 265

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 (-)

-13 869

-23 082

C. 3.

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

44 533

-499 822

64 793

-29 756

C. 4.
C. 5.

C. 6.

C. 7.
C. 8.
C. 9.
C.
D.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
finančných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet
A + B + C)

E.

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

19 266

49 022

F.

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

84 059

19 266

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
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Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015
Označenie
položky
H.

Obsah položky
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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2015

2014

84 059

19 266

Podnikateľský zámer

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2016
CIELE DEFINOVANÉ STRATÉGIOU ROZVOJA
Spoločnosť pokračuje v evolučnom trende zvyšovania výkonnosti k cieľu, ktorým sú na
nasledujúce roky ciele vyjadrené metrikou :





rentabilita tržieb
pridaná hodnota
produktivita práce z pridanej hodnoty
Podiel ON / PH

5 - 10 %
6,97 - 7,63 mil. EUR
21,5 tis. EUR - 33 tis. EUR
78 % - 55 %

CIELE DEFINOVANÉ AKCIONÁROM
Zabezpečiť kontinuálnu tvorbu zdrojov pre inovácie, dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti
a zvyšovanie akcionárskej hodnoty.
Celková likvidita - dosahuje optimálny pomer, čo znamená, že polovica bežných aktív stačí na
krytie bežných pasív
Bežná likvidita - dosahuje tiež optimálny pomer, čo znamená, že spoločnosť má dostatok
hotovosti alebo aktív, ktoré môžu byť okamžite premenené na hotovosť
Koeficient dlhov - je meradlo zadĺženosti. Náš koeficient dlhov ukazuje, že sa znižuje výška
kapitálu veriteľov a signalizuje bezpečnú úroveň dlhov. Za rizikový sa považuje koeficient dlhov
za hranicou 65 %.
Úrokové krytie - všeobecne je považovaný za vyhovujúci pomer 3 (1 na zaplatenie úrokov, 1,5
na dane a dividendy, 0,5 reinvestovanie).
Návratnosť aktív - má stúpajúci trend, je obrazom rastu výkonnosti spoločnosti.
VÝCHODISKÁ ZOSTAVENÉHO PLÁNU
Základným cieľom podnikateľského zámeru na rok 2016 je udržať v čase prebiehajúcej
hospodárskej krízy na svetových trhoch optimálne tempo rastu vo väzbe na dosiahnuté tempo
rastu predchádzajúcich rokov a stabilne ukotviť spoločnosť v zóne prosperity.
Základnou požiadavkou je dosiahnuť produktivitu práce z pridanej hodnoty na pracovníka vo
výške 19.092,- EUR. Táto nevyhnutná požiadavka predikuje základné aktivity zamerané na
optimalizáciu počtu pracovníkov vo všetkých kategóriách, na flexibilitu a viacprofesnosť
jednicových pracovníkov, na zvýšenie profesionality manažérov s vyústením do unikátnosti
našich ľudských zdrojov.
INVESTÍCIE A OPRAVY
Investičný plán - predpokladá obstaranie
investícií
v obstarávacích
cenách
v objeme 1.840 tis. EUR. Polovica
z tohto objemu investícii bude smerovať
do investícií cez európske štrukturálne
fondy. Najväčšia investičná akcia bude
vo výške 620 tis. EUR - ohýbacie
centrum „panel bender“.
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Podnikateľský zámer
V oblasti opráv a údržby pre rok 2016 je udržať trend zvyšovania efektívnosti zariadení, najmä
v znižovaní prestojov kľúčových strojov, nákladov na opravy strojov, sledovaní porúch,
motohodín, viesť príslušne databázy, pokračovať v preventívnych kontrolách kľúčových strojov,
vo vykonávaní autonómnej údržby. Udržať operatívnosť servisných a údržbárskych zásahov vo
vzťahu k prestojom strojov z titulu porúch. Tieto činnosti zabezpečovať vlastnou údržbou, ktorej
úlohou je zdokonaliť systém riadenia údržby zefektívnením činnosti súvisiacimi s objednávaním,
evidenciou, sledovaním, kontrolou nákladov a plánovaním rôznych údržieb.
ĽUDSKÉ ZDROJE
Plán pracovníkov a miezd je postavený na potrebe 278 zamestnancov, ktorý vychádza z plánu
predaja a výroby na rok 2016. Členenie podľa jednotlivých kategórií : 168 Rj, z toho na PSV 117
Rj a PEV 51 Rj, 38 Rr a 72 THP.
FINANČNÁ OBLASŤ
Podnikateľský zámer na rok 2016 je postavený na historických základoch, ktoré spoločnosť
vybudovala v predchádzajúcich rokoch implementovaním strategických zámerov s cieľom
a úlohou zlepšovania hospodárenia spoločnosti. Táto filozofia je potvrdená zmenou ročného
cieľa, sústredením sa na pridanú hodnotu dosahovanú k osobným nákladom. Základnými
ukazovateľmi, ktoré predpokladá podnikateľský zámer na rok 2016 dosiahnuť sú:
Tržby
Hospodársky výsledok pred zdanením
Pridaná hodnota
Produktivita práce z PH / 1 pracovníka
Osobné náklady / pridaná hodnota

12.378 tis. EUR
712 tis. EUR
5.307 tis. EUR
19.092 EUR/prac.
72,08 %

PLÁN PREDAJA
Celková úroveň predaja vlastných výrobkov v roku 2016 predstavuje 12.010 tis. EUR a vrátane
tržieb za služby a tovar dosiahne úroveň 12.378 tis. EUR. Vychádza zo súčasnej úrovne poznania
náplne obchodných zmlúv, budúcich objednávok a skladby sortimentu výrobkov obdržaných od
rozhodujúcich zákazníkov. K predloženému objemu predaja vlastných výrobkov je prepočítaná
výroba, ktorá vo vnútropodnikových zúčtovacích cenách roku 2016 dosiahne objem 10 mil. EUR.
V oblasti strojárenskej výroby nosnými zákazníkmi sú obchodné a výrobné spoločnosti, s ktorými
spoločnosť už spolupracovala aj v predchádzajúcich rokoch. V strojárenskej výrobe bude predaj
realizovaný v segmente skrinkových programov, posteľových rámov, kovových dielcov,
profilovaných výrobkov v rôznom stupni povrchovej úpravy. Objem predaja strojárenskej výroby
sa predpokladá dosiahnuť v úrovni 9.210 tis. EUR. Po prepočítaní predloženého predaja úsekom
logistiky sme v strojárenskej výrobe kapacitne schopní, pri súčasnom stave výrobných kapacít
stanovený objem výroby zvládnuť. Dosiahnutie tohto cieľa predpokladá efektívne využívanie
existujúcich kapacít, harmonizáciu nákupnej, výrobnej a odbytovej logistiky a vyvážené finančné
zabezpečenie. Navýšenie predaja oproti výhľadu predaja roku 2015 o 13,5% je odzrkadlením
investícií, ktoré boli a budú investované do tejto prevádzky začiatkom roku 2011 s podporou
európskych fondov, investícií v priebehu rokov 2012 až 2016 ako aj zvyšovaním nadvýkonu
pracovníkov.
V elektrotechnickej výrobe bude realizovaných celkom 2.752 mil. EUR tržieb. Vo výrobe DPS je
to objem 100 tis. EUR a elektrotechnická montáž a osádzanie v objeme 2.652 mil. EUR. Vo
výrobe DPS došlo k strategickému rozhodnutiu o ukončení uvedenej výroby ku koncu roku 2015.
Sortiment vo výrobe a predaji v elektrovýrobe - montáži sa v porovnaní s očakávaným
predajom roku 2016 zvyšuje o 35,7 %, čo je spôsobené aj príchodom nových odberateľov.
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Predaj telekomunikačnej techniky vychádza z požiadavky realizovať na slovenskom trhu a trhu
okolitých krajín Strednej Európy technológie V. generácie ústredňovej techniky - Tesla-Phonet
3000 a PBX Libra v objeme minimálne 48 tis. EUR.
VÝNOSY
Výnosy sú naplánované vo výške 12.532 tis. EUR, z čoho tržby za vlastné výrobky predstavujú
objem 12.010 tis. EUR. Predaj služieb vo výške 368 tis. EUR je tvorený predajom obchodných
služieb vo výške 120 tis. EUR a predajom ostatných služieb vo výške 155 tis. EUR a prenájmov
za 92 tis. EUR. Na strane výnosov predpokladáme tiež tržby z predaja šrotu za 160 tis. EUR.
Ostatné výnosy v objeme 84 tis. EUR sú tvorené rozpúšťaním dotácie z európskych fondov.
NÁKLADY
Náklady pre rok 2016 sú plánované vo výške 11.820 tis. EUR, z čoho najvyššia nákladová
položka s podielom 40,45 % na celkových nákladoch je spotreba priameho jednicového materiálu
vo výške 4.781 tis. EUR. Spotreba je kalkulovaná podľa vývoja aktuálnych posledných
nákupných cien hlavných materiálových položiek a plánovanej štruktúry predaja jednotlivých
sortimentných skupín výrobkov. Do spotreby sú započítané obstarávacie náklady vo výške 86 tis.
EUR, nadspotreba jednicového materiálu (nadspotreba + odpad z balov) - 18 tis. EUR,
materiálové náklady na vnútornú nekvalitu - 20 tis. EUR, úspora jednicového materiálu 4 tis.
EUR použitím odpadového materiálu a materiálové náklady na vlastnú spotrebu za 8 tis. EUR.
Spotreba energií bola prepočítaná a naplánovaná v celkovom objeme 565 tis. EUR, z čoho tepelná
energia predstavuje 220 tis. EUR a elektrická energia 294 tis. EUR, spotreba zemného plynu 486
tis. EUR a pozemnej vody je plánovaná v objeme 3 tis. EUR.
V nákladoch sú vytvorená opravné položky k zásobám vo výške 110 tis. EUR z titulu umorenia
dubióznych zásob vzniknutých v predchádzajúcich rokoch. V pláne sú vytvorené opravné položky
50 tis. EUR k jednicovému materiálu, 20 tis. EUR k polotovarom vlastnej výroby a 40 tis. EUR
k hotovým výrobkom.
Spotreba režijných položiek (režijný materiál, opravy a udržiavanie, cestovné, náklady na
reprezentáciu) sú plánované vo výške 473 tis. EUR a náklady na ostatné služby vo výške 1.111
tis. EUR.
Dane a poplatky sú plánované vo výške 60 tis. EUR, čo tvorí hlavne daň z nehnuteľnosti
a poplatky za distribúciu energie, znečistenie ovzdušia a odpad. Ostatné prevádzkové náklady v
objeme 64 tis. EUR, čo predstavujú hlavne poistenie majetku, osôb vo výške 50 tis. EUR a 14 tis.
EUR členské príspevky. Plán odpisov predpokladá v roku 2016 zúčtovať do nákladov celkom 800
tis. EUR.
Vo finančných nákladoch sú rozhodujúcou položkou nákladové úroky za 37 tis. EUR, kde sú
uvažované úroky z úverov z predchádzajúcich rokov a ostatné finančné náklady-bankové poplatky
vo výške 11 tis. EUR. Spoločnosť predpokladá dosiahnuť v roku 2016 objem pridanej hodnoty
5.307 tis. EUR - index rastu 1,2 oproti výhľadu roku 2015. Pomerový ukazovateľ pridaná hodnota
k osobným nákladom predstavuje tento objem podiel 138,73%, prevrátený ukazovateľ „objem
osobných nákladov z pridanej hodnoty“ je vyjadrený na úrovni 72,08%.
Spoločnosť vytvorí v roku 2016 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 712 tis. EUR.
Plánovaný objem výsledku hospodárenia pred zdanením a úrokmi (EBIT) dosiahne úroveň 749
tis. EUR a plánovaný objem výsledku hospodárenia pred zdanením, odpismi a úrokmi (EBITDA)
bude vo výške 1.549 tis. EUR.
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Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
PRÍLEŽITOSTI A HROZBY
V podnikateľskom pláne pre rok 2016 je uvažované s predpokladom stability určitého vývoja cien
jednotlivých nakupovaných tovarov a služieb so zakomponovaním miery predikcie vývoja
odberateľského prostredia. Na základe možných ohrození a príležitostí nad rámec predikcie je
nevyhnutné spomenúť nasledovné kritické momenty:
Mimoriadne príležitosti
- prenájom nehnuteľností
- vysoký záujem o predaj ústrední
- úpadok konkurencie

Mimoriadne hrozby
- vývoj predaja
- vývoj cien plechov a elektr. súčiastok
- úspešnosť získavania zákaziek
v elektromontáži

NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
Výkonné vedenie spoločnosti predložilo účtovnú závierku audítorovi spoločnosti na posúdenie
použitých účtovných metód, princípov, zhodnotenie a overenie dôkazov, ktoré sú v nej
obsiahnuté. Ročná účtovná závierka za rok 2015 predložená na valné zhromaždenie, ktoré
bude konané dňa 24. júna 2016 obsahuje všetky dostupné a dokladované príjmy a výdavky
spoločnosti, údaje o známych skutočnostiach ku dňu jej zostavenia, ktoré mali podstatný vplyv na
vykázaný výsledok hospodárenia a udalostiach, ktoré nie sú súčasťou účtovnej závierky a sú
opísané v poznámkach k účtovnej závierke. Všetky tieto skutočnosti sú obsahom predloženej
výročnej správy za rok 2015.
Predstavenstvo spoločnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti
navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 24. júna 2016 schváliť nasledovné uznesenie.
Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti schvaľuje, vysporiadanie straty vo výške
545 503 EUR, ktorý spoločnosť vykázala za rok 2015 zúčtovaním:


na ťarchu účtu 429 (neuhradená strata minulých rokov) vo výške 545 503 EUR

Predstavenstvo nepredkladá riadnemu valnému zhromaždeniu návrh uznesenia na výplatu
dividend a pravidiel ich výplaty, nakoľko neprijalo rozhodnutie ohľadom predloženia tohto
návrhu.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K VÝROČNEJ SPRÁVE
1. UDALOSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
V spoločnosti nenastali po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy žiadne
významné neočakávané udalosti.
2. INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV,
OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH
POSIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY PODĽA §22
Spoločnosť rozhodla na valnom zhromaždení v roku 2014 o ukončení obchodovania s akciami na
Burze cenných papierov v Bratislave. Spoločnosť prestala byť verejnou akciovou spoločnosťou
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Doplňujúce informácie
a stala sa súkromnou akciovou spoločnosťou, z uvedeného dôvodu spoločnosť nadobudla vlastné
akcie-samotný odkup akcií.
Počet akcií nadobudnutých počas roku 2015 bol nasledovný:



od akcionárov v počte 1 472 KS
31 714 KS akcií bol nadobudnutý z dôvodu zneplatnenia akcií

Takto bolo nadobudnutých 33 186 KS akcií čo predstavovalo 8,3 % všetkých akcií spoločnosti
v celkovej výške 49 779 EUR. V priebehu roka všetky nadobudnuté akcie spoločnosť predala,
k 31.12.2015 nevlastní žiadne vlastné akcie. Iné dočasné listy a obchodné podiely spoločnosť
nevlastní.
3. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
V roku 2014 bol v rámci EU fondov odsúhlasený projekt Kód výzvy: KaHR-13SP-1201, Názov
projektu: Výskum a vývoj v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. a to až vo výške 702 000
EUR s konečnou realizáciou v roku 2015.
V rámci daného projektu došlo k významnému informačno-technologickému progresu
v spoločnosti čo bude mať veľmi priaznivý vplyv na zvýšenie úrovne riadenia a zlepšenia
dodávateľskej výkonnosti voči našim partnerom. Predmetné činnosti boli v plnej miere
obstarávané externými spoločnosťami s dlhodobými skúsenosťami a úspechmi v danom odbore.
Špecifikom v rámci danej výzvy bol fakt, že všetky takto obstarané služby v rámci výskumu
museli byť priamo zaúčtované v nákladoch a nemohli byť aktivované do majetku spoločnosti.
Celková suma nákladov predstavovala sumu 593 952 EUR.
4. INFORMÁCIE O TOM, ČI ÚČTOVNA JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNU ZLOŽKU
V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
5. INFORMÁCIE O VPLYVE ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE A NA ZAMESTNANOSŤ
Spoločnosť obhájila certifikát noriem ISO 9001:2008 a 14001:2004 čím potvrdila plnenie úloh
v oblasti ochrany životného prostredia a prevencie znečisťovania životného prostredia. Taktiež je
členom Zväzu elektrotechnického priemyslu a dodržiava záväzky vyplývajúce z Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa a Podnikovej kolektívnej zmluvy. Po dni, ku ktorému sa účtovná závierka
zostavuje nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zamestnanosť.
Spoločnosť sa nachádza v lokalite, ktorá hraničí s chránenou prírodnou oblasťou TANAP a
NAPANT, medzi Nízkymi a Vysokými Tatrami. V tejto oblasti sú kladené vysoké nároky na
ekologickú nezávadnosť výrobného procesu. Vďaka systematickému prístupu sa darí všetky
sledované hodnoty znečistenia udržať v súlade s platnou legislatívou.
V roku 2015 bola ukončená výroba dosiek plošných spojov (DPS) čím naša spoločnosť bude
dosahovať ešte priaznivejší vplyv na životné prostredie a zamestnanosť.
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