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1.1 ÚVOD
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.,
k 31.12.2016 dosiahol kladný výsledok hospodárenia pred zdanením aj po zdanení a má
zabezpečené podmienky pre svoju ďalšiu
existenciu a rozvoj.
O dosiahnutých výsledkoch
rozhodli tieto činitele:

V Ý R O Č N Á
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hospodárenia

Priama zodpovednosť za príslušné
výkonové a obslužné procesy s pravidelnou kontrolou, týždenným hodnotením na poradách vedúcich pracovníkov a dennou operatívou vedúcich
pracovníkov.
Zrušenie a racionalizácia niektorých
vedľajších činností v podniku.
Plnenie plánu výkonov na rok 2016.
Prijatie viacerých nových pracovníkov,
čiastočné vyriešenie zastupiteľnosti
v odborných činnostiach v skúšobniach, metrologických laboratóriách,
certifikačných a inšpekčných orgánoch.
Kvalita, odbornosť, etika, rýchlosť
a primeraná cena poskytovaných služieb.
Správny prenos kompetencií v právach a povinnostiach na manažérskych a výkonných funkciách.
Dodržiavanie platnej a vnútropodnikovej legislatívy vo všetkých oblastiach.
Rýchlosť a pravdivosť prenášaných informácií a údajov na podriadených.

•
•

Správne organizovaná a kontrolovaná práca.
Príprava a realizácia rozvojových zámerov v praxi.
Využívanie marketingových prostriedkov na získanie nových zákazníkov
inováciou propagačných materiálov
a internetovej stránky, osobným stykom so zákazníkmi a pod.
Komplexná starostlivosť o zákazníkov
a ponuka nových služieb.
Rozsiahla racionalizácia činností v oblasti nákupov spotrebného materiálu,
služieb a vo využívaní služobných vozidiel.

V dňoch 16.08.2016 až 18.08.2016 SNAS
vykonal dohľad certifikačného orgánu systémov manažérstva – CERTITECH v zmysle
požiadaviek novej normy EN ISO/IEC
17021-1:2015. Akreditácia bola potvrdená
v plnom rozsahu.
V dňoch 20.06.2016 až 23.06.2016 SNAS
vykonal reakreditáciu certifikačného orgánu
osôb – CERTICOS. Výstupom je osvedčenie
O-018 vydané dňa 12.10.2016 s platnosťou
do 12.10.2021.

ÚVOD

ZÁVER

1.2

PROFIL ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

Logo:

Sídlo:

Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Kontakty:

Telefón: 033 / 79 57 111
Fax: 033 / 79 57 251
E-mail: tsu@tsu.sk

Právna subjektivita:

Štátny podnik

Zriaďovateľ:

ÚNMS SR Bratislava

(od 1. 1. 1993)

Členovia vedenia:
Ing. Jaroslav CRKOŇ

I. zástupkyňa generálneho riaditeľa

Ing. Mária SVITKOVÁ

V Ý R O Č N Á

Generálny riaditeľ:

Ostatní vedúci pracovníci:

Vedúca ekonomického oddelenia:

Ing. Mária SVITKOVÁ

Vedúci skúšobne TSÚ:

Ing. Tomáš BEDNÁRIK

Vedúci COCV

Ing. Dušan HANKO

Vedúci CERTITECH:

Ing. Martin MIKLÁNEK

Vedúci CERTICOS:

Ing. Stanislav JANČOVIČ

Vedúci inšpekčného orgánu:

Ing. Peter PAGÁČ

Vedúca obchodného oddelenia:

Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ

Vedúci metrologického laboratória:

Peter PIKUS

Technický vedúci skúšobne tepelnej techniky:

Ing. Peter ORIHEL

Technický vedúci skúšobne technických
zariadení budov a stavieb:

Ing. Marcel SVOBODA

Technický vedúci skúšobne strojov a výr. zariadení:

Ing. Tomáš BEDNÁRIK

Technický vedúci skúšobne elektro
a výherných prístrojov:

Ing. Marián SVETLÍK

Vedúci oddelenia informačných systémov:

Andrej KRALOVIČ

Poverená vedením oddelenia hospodárskej správy,
údržby budov, investičného a registratúrneho
strediska:

Daniela PAULÍKOVÁ

Majster dielne:

Ján HUDEC

2 0 1 6

Ing. Igor KURUC, CSc.

S P R Á V A

Riaditeľ úseku certifikácií,
inšpekcií a rozvoja zamestnancov:
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HISTÓRIA

1949
Rozhodnutie
Ministerstva
strojárenstva
v Prahe, č.j. 12457/50-V-IV-1, o vzniku výskumného a vývojového závodu ako súčasť
Kovotechny Praha.
1950
Vznik výskumného a vývojového závodu Kovotechna Piešťany, ako súčasť Kovotechny Praha, ktorého hlavnou náplňou bol výskum, vývoj
a skúšanie výrobkov predovšetkým kovového
spotrebného tovaru.

V Ý R O Č N Á

S P R Á V A
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1952
Skúšobňa výrobkov a materiálov – počiatočný
sortiment tvoril kovový spotrebný tovar, neskôr
liečebné nástroje a prístroje, domáce strojčeky,
kovový riad, obaly, rysovacie a meracie potreby, neskôr sa uplatnili metrologické činnosti.
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1955
K 1. 3. 1955 získala skúšobňa v Piešťanoch
„autorizáciu", t.j. oprávnenie vydávať osvedčenia a skúšať všetky materiály a polotovary používané v strojárskom priemysle. Táto autorizácia platila až do roku 1965.
1958
„akostné značkovanie výrobkov“ – Piešťanský
závod Kovotechna Praha.
1960
Kovotechna závod 04 – autorizovaná skúšobňa
Piešťany je súčasťou VHJ Kovový tovar
v Trnave.
1965
Dňom 1. 1. 1965 bol zriadený Strojírenský zkušební ústav v Brne (SZÚ) a skúšobňa
v Piešťanoch sa stala jednou z jeho pobočiek.
1969
Zámer na výstavbu nového skúšobníckeho
objektu.
1973
Výstavba nových areálov skúšobne.
1975
Dňom 1. 1. 1975 vznikol z pobočky v SZÚ
v Piešťanoch Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení - SKTC č. 243 ako
právne samostatná štátna hospodárska organizácia podriadená Úradu pre normalizáciu a
meranie v Prahe.

1992
Zmena názvu: Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení (ČSÚSPZ) sa mení
na Technický skúšobný ústav (TSÚ).
1993
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa
zriaďovateľom TSÚ Piešťany stal Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
1993
Vznik štátnej skúšobne pod označením SKTC104.
1998
Od 1. 6. 1998 nesie ústav názov Technický
skúšobný ústav Piešťany, š. p.
1998
Od 1. 10. 1998 je ústav autorizovaný MVRR
SR podľa zákona č. 90/98 Z. z. o stavebných
výrobkoch
s autorizačnou
značkou
CIS
03/1998 na výkon certifikácie preukazovania
zhody, vykonávanie inšpekcie a ako skúšobné
laboratórium.
1999
Od 21.11.1999 má vybudovaný a certifikovaný
systém kvality podľa noriem STN EN ISO
9002.
2000
Od 1.1.2000 je ústav autorizovaný ÚNMS SR
podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií.
2001
Akreditácia Ruskou federatívnou republikou
v systéme GOST-R na vykonávanie skúšok
strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru.
2001
Nadácia Slovak Gold udelila TSÚ Piešťany,
š.p. Certifikát ochrannej značky kvality
No 24/2001 a Zlatú medailu SLOVAK GOLD.
2001
Víťaz súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2001 v kategórii Veľké
organizácie poskytujúce služby.
2002
Obdŕžanie Zlatej medaily SOPK za mimoriadne
zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného
obchodu a podnikania.

ZÁVER

ÚVOD

2002
TSÚ Piešťany, š. p. má akreditované všetky
laboratória Slovenskou národnou akreditačnou
službou SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025.
Akreditácia inšpekčného orgánu podľa požiadaviek normy STN EN 45004.
2002
Akreditácia certifikačného orgánu systémov
manažérstva CERTITECH podľa požiadaviek
normy STN EN 45012.
2003
TSÚ Piešťany, š. p. m od 11. 06. 2003 pre
svoje služby zavedený, udržiavaný a fungujúci
systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2001.

2003
Uzavreté dohody o spolupráci s Bieloruským
štátnym ústavom štandardizácie a certifikácie
a s Bieloruským štátnym ústavom metrológie
o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok.
2004
Získanie akreditácie, autorizácie Gosstandart
Bielorusko.

2004
Vybudovanie skúšobne pre kotly na pevné
palivá v Pobedime.

2006
Realizácia skúšania čističiek odpadových vôd,
dynamické životnostné skúšanie výrobkov pre
automobilový a elektrotechnický priemysel
a skúšky pomocou infračervenej termografie.

2008
Rozšírenie činností v rámci zákona č. 171/2005
Z. z. o hazardných hrách na základe rozhodnutia MF SR.
2009
Vybudovanie a akreditácia skúšobne na solárne kolektory. Získanie poverenia od MH SR na
referenčné miesto v oblasti solárnych kolektorov.
2009
Získanie akreditácie pre oblasť certifikácie
osôb.
2009
Ocenený finalista v súťaži „Národná cena SR
za kvalitu za r. 2009“
2010
Prvé skúšky bicyklov na elektrický pohon EPAC v TSÚ.
2010
Získanie poverenia na certifikáciu v systéme
SOLAR KEYMARK.
2010
Oprávnenie od Národného inšpektorátu práce TSÚ je oprávnená právnická osoba na overovanie bezpečnosti technických zariadení
2011
TSÚ v spolupráci s Národnou komisiou pre
štítky kvality udelil prvý slovenský štítok kvality
EHPA pre tepelné čerpadlo.
2011
Notifikácia TSÚ na smernicu 2009/48/ES o
bezpečnosti hračiek.

2 0 1 6

2006
Získanie osvedčenia od ÚOŠKŠOK Trenčín na
spôsobilosť spracovávať návrhy kodifikačných
údajov
výrobkov
v rámci
NATO
s identifikačným znakom „TS“.

2007
Získanie ocenenia Zlatá medaila SOPK za
mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania.

S P R Á V A

2004
Získanie poverenia MDPT SR na skúšanie,
certifikáciu dopravných a prepravných prostriedkov na prepravu skaziteľných potravín –
ATP. Zavedenie do zoznamu medzinárodných
skúšobní a akceptácia vydaných certifikátov
podľa dohody ATP.

2006
Získanie internetového portálu www.tsu.eu.

V Ý R O Č N Á

2003
TSÚ je Notifikovaným orgánom EÚ č. 1299 pre
posudzovanie zhody výrobkov podľa týchto
smerníc EÚ: 98/37/EC Bezpečnosť strojov,
73/23/EEC Nízke napätie a 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita

2006
Podpísanie
dohody
o spolupráci
s UKRMETRTEST Kyjev, Ukrajina.

2011
Predĺžená notifikácia na smernicu 93/42/ES Zdravotnícke pomôcky.
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ÚVOD
2012
Zásadné zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré
sú zamerané na nosné činnosti podniku, pri
dvojstupňovom riadení manažérskych činností
podniku.
2013
Zlúčením jednotlivých skúšobných laboratórií v
TSÚ Piešťany, š. p. bola vytvorená skúšobňa
TSÚ, ktorá získala akreditáciu SNAS podľa
STN EN ISO/IEC 17025.
2013
Rozširovanie ponúkaných služieb v oblasti
skúšobníctva, metrológie a inšpekcie vyhradených technických zariadení, nástup nových
pracovníkov.

V Ý R O Č N Á

S P R Á V A
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2013
Začiatok budovania vlastnej EMC komory
v priestoroch TSÚ Piešťany, š.p. na skúšky
elektromagnetickej kompatibility výrobkov.
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2014
Dokončenie výstavby vlastnej EMC komory
v priestoroch TSÚ Piešťany, š.p. na skúšky
elektromagnetickej kompatibility výrobkov,
zabezpečenie meracej techniky, kalibrácia

komory, realizácia prvých meraní pre zákazníkov.
2014
Zlúčenie metrologického a kalibračného laboratória STAST do jedného akreditovaného metrologického laboratória v TSÚ. Rozšírenie akreditovaných kalibrácií o veličinu hmotnosť.
2014
Zabezpečenie nového meracieho systému na
merania akustických vlastností výrobkov v
bezdozvukovej komore TSÚ.
2015
Vytvorenie úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov.
2015
Zriadenie obchodného oddelenia v rámci úseku
certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov.
2016
Rozšírenie činnosti inšpekčného
a OPO o nových pracovníkov.

orgánu

2016
Investície do vybavenia skúšobní a laboratórií
– nová klimatická komora a xenotest.

PREDMET ČINNOSTI

ZÁVER

1.4

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31.12.2016
ÚNMS SR

Dozorná rada

Generálny riaditeľ

Predstaviteľ manažmentu

102
COCV
Certifikačný orgán
certifikujúci výrobky

301
VEDÚCI SKÚŠOBNE TSÚ

412
Informačné systémy

312
Skúšobňa tepelnej techniky

413
Hospodárska správa,
údržba budov, investičné a
registratúrne stredisko

316
Skúšobňa strojov
a výrobných zariadení

414
Dielňa

2 0 1 6

104
Inšpekčný orgán a OPO

410
Ekonomické oddelenie

310
Metrologické laboratórium

314
Skúšobňa technických zariadení
budov a stavieb

103
CERTITECH
Certifikačný orgán
systémov manažérstva

400
Úsek obslužných činností

S P R Á V A

122
Obchodné oddelenie

300
Úsek skúšobníctva
a metrológie

V Ý R O Č N Á

100
Úsek certifikácií, inšpekcií a
rozvoja zamestnancov

Asistentka GR

323
Skúšobňa elektro
a výherných prístrojov

105
CERTICOS
Certifikačný orgán osôb
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PREDMET ČINNOSTI

2.1

NOTIFIKÁCIA

TSÚ Piešťany, š.p., je notifikovaným orgánom EÚ č. 1299 pre tieto smernice a nariadenie:
92/42/EHS
2014/68/EÚ
2000/14/ES
2014/30/EÚ
2006/42/ES
2014/29/EÚ
2009/142/ES
2009/48/ES
305/2011

2 0 1 6

2.2

Účinnosť teplovodných kotlov
Tlakové zariadenia
Emisie hluku zariadení používaných
vo vonkajšom priestore
Elektromagnetická kompatibilita
Strojové zariadenia
Jednoduché tlakové nádoby
Spotrebiče plynných palív
Bezpečnosť hračiek
Stavebné výrobky (Nariadenie EP a Rady EÚ)

AUTORIZÁCIA

S P R Á V A

Autorizovaná osoba SK03
Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku
podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v rozsahu:
• certifikácie výrobkov,
• certifikácie riadenia výroby,
• ako skúšobné laboratórium.

V Ý R O Č N Á

Autorizácia SKTC-104
Posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p. udelenú
autorizáciu Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

TSÚ Piešťany, š.p., má na vyššie uvedené činnosti vydané Osvedčenie o autorizácii Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s registračným číslom SK03.
Overovanie určených meradiel - momentových kľúčov do 1000 Nm v súlade s autorizačnou listinou
č. 2011/900/005931/02426 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii. Pre túto činnosť používa kalibračné laboratórium označenie „autorizované metrologické pracovisko“ a overovaciu značku M s evidenčným číslom 65.
Národné overovanie určených meradiel - vodomerov na studenú vodu, teplú úžitkovú vodu v súlade
s Rozhodnutím o autorizácii č. 2012/900/005204/02104 Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii. Pre túto činnosť
používa laboratórium vodomerov označenie „autorizované metrologické pracovisko“ a overovaciu
značku M s evidenčným číslom 17.
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ZÁVER

Overovanie určených meradiel akustického tlaku - zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, pásmových filtrov, meracích mikrofónov, osobných zvukových expozimetrov, akustických kalibrátorov
v súlade s Rozhodnutím o autorizácii č. 2008/180/002360/00998 Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii. Pre túto činnosť
používa Kalibračné laboratórium označenie „autorizované metrologické pracovisko“ a overovaciu
značku M s evidenčným číslom 47.

2.3

AKREDITÁCIA

Národná akreditácia (SNAS)
•
•
•
•
•
•

skúšobňa TSÚ,
metrologické laboratórium
certifikačný orgán certifikujúci výrobky – COCV
certifikačný orgán systémov manažérstva - CERTITECH
certifikačný orgán osôb – CERTICOS,
inšpekčný orgán – IO

platnosť do 13.09.2018,
platnosť do 10.10.2019,
platnosť do 18.12.2020,
platnosť do 14.10.2018,
platnosť do 12.10.2021,
platnosť do 14.10.2018.

POVERENIA

Na základe nasledujúcich poverení, rozhodnutí a splnomocnení vykonáva TSÚ Piešťany, š.p. svoju
činnosť:
DIN CERTCO (subdodávateľ CEN - Európsky výbor pre normalizáciu)
TSÚ Piešťany, š.p., je splnomocnený certifikačný orgán a akreditované skúšobné laboratórium na
certifikáciu solárnych tepelných systémov a kolektorov v systéme SOLAR KEYMARK.

V Ý R O Č N Á

2.4

S-047,
K-021,
P-018,
Q-007,
O-018,
I-007,

Národný inšpektorát práce

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Skúšanie a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, IATA-DGR (ICAO), IMDG-Code
a RTDG).
Poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov
a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona
č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
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Poverenie na schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných
potravín v zmysle dohody ATP, a ďalej na vydávanie certifikátov a certifikačných štítkov na cestné
dopravné a prepravné prostriedky.

S P R Á V A

Udelené oprávnenie na overovanie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle §14
odst. 1 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

x

PREDMET ČINNOSTI
Ministerstvo financií SR
Odborné posudzovanie výherných prístrojov a ich výherného pomeru, technických zariadení
v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

2.5
•
•
•
•

2 0 1 6

•
•
•

S P R Á V A

•
•
•

V Ý R O Č N Á

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ŠPECIALIZOVANÉ A ODBORNÉ SLUŽBY

skúšky mechanickej a elektrickej bezpečnosti,
meranie tepelného výkonu solárnych kolektorov,
vyvažovanie rotačných súčiastok
dynamické skúšky sínusovými vibráciami, náhodnými širokopásmovými vibráciami a rázmi na
výrobky pre automobilový a elektrotechnický priemysel,
skúšanie hydraulických a energetických vlastnosti čerpadiel (EKO dizajn),
tlakové skúšky tesnosti požiarnych hadíc,
ponuka služieb v oblasti infračervenej termografie:
- kontrola izolačných vlastností chladiacich a mraziacich skladov, budov a prepravných prostriedkov,
- zistenie stavu elektrických a mechanických zariadení (elektrické rozvádzače, kompresory, motory, klimatizačné jednotky, kotly, atď.), ako preventívna diagnostika porúch i požiarna prevencia,
- zistenie konštrukčných chýb na budovách (nedostatočná alebo nesprávna aplikácia výplne či
tesniacich prostriedkov, poškodenia strešnej krytiny, atď.).
meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí,
určovanie mechanického kmitania ručného náradia, strojov a zariadení a domácich spotrebičov,
skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch strojárskych výrobkov v termostatickej komore,
skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelých atmosférach,
skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia,
klimatické skúšky materiálov (teplota, vlhkosť),
skúšky odolnosti proti vnútornému tlaku kompresorov CO2,
skúšky pevnosti lisovaných spojov káblových zväzkov,
meranie výkonu v Standby režime pomocou riadiaceho systému AK 4000,
tvorba informačných systémov pre skúšobnícke, metrologické a certifikačné činnosti,
vzdelávacie aktivity podľa odbornej špecializácie – interné / externé,
poradenské služby v oblasti posudzovania zhody.

ZÁVER

2.6

PREDMET ČINNOSTI

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

Spolupráca so zahraničnými organizáciami
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., pokračoval v roku 2016 v spolupráci pre sprostredkovanie
služieb posudzovania zhody výrobkov zahraničným výrobcom s viacerými zahraničnými konzultačnými spoločnosťami a má uzatvorené dohody o spolupráci s nasledujúcimi organizáciami:
• Belgiss, Minsk, Bielorusko,
• SERCONS, Moskva, Rusko;
• INCOR, Moskva, Rusko;
• Ukrmetrteststandart, Kyjev, Ukrajina.
Dňa 19. apríla 2016 TSÚ v spolupráci s Akadémiou pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu
v Moskve (ACMC) zorganizoval konferenciu venovanú otázkam podpory exportu do krajín EEC,
problematike tovaru z hľadiska certifikácie, ako aj výkladu aktuálne platných technických reglamentov.

V Ý R O Č N Á

Dňa 8. mája 2016 sa zástupca obchodného oddelenia TSÚ zúčastnil Medzinárodného exportného
fóra „Vyrobené v Rusku“, ktoré organizovalo Ruské exportné centrum pre podporu výrobkov vyrobených v Rusku na EÚ trh.

S P R Á V A
2 0 1 6
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PREDMET ČINNOSTI

2.7

SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI TRHOVÉHO DOHĽADU A
ŠTÁTNEJ SPRÁVY

V priebehu roka 2016 TSÚ spolupracoval s nasledujúcimi orgánmi štátneho trhového dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia:
Vykonávanie skúšok podľa požadovaných kritérií stanovených SOI. Zo strany SOI boli predložené
ponuky na vypracovanie 29 cenových ponúk na rôzne druhy výrobkov. Ku skúškam bolo predložených 115 výrobkov, z toho 75 bolo nevyhovujúcich (hračky, detské kočíky, LED svetelné reťaze,
žehličky, predlžovacie káble, hriankovače, sendvičovače, dekoračné predmety...).
Ministerstvo dopravy a výstavby SR:
V rámci dlhoročnej spolupráce boli vykonané konzultácie v oblasti skúšok obalov na prepravu nebezpečných vecí a v oblasti prepravy rýchloskaziteľných potravín (ATP).

2 0 1 6

Ministerstvo financií SR – odbor štátneho dozoru:

V Ý R O Č N Á

S P R Á V A

V rámci spolupráce bola účasť pri kontrole hazardných hier podľa Zákona č. 171/2005 Z. z.
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PREDMET ČINNOSTI

ZÁVER

2.8
•
•
•
•

ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH A KOMORÁCH

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trnava
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka
Automobilový klaster západné Slovensko, Trnava
Kalibračné združenie SR, Bratislava

2.9
2.9.1

METROLÓGIA
Metrologické laboratórium

V Ý R O Č N Á

Kalibrácia meradiel:
• dĺžka - koncové mierky, posuvné meradlá, mikrometre, odchýlkomery, dvojdotykové meradlá,
mikrometrické odpichy, valčekové kalibre a meracie drôtiky na závity,
• moment sily - momentové kľúče torzné a ohybové, prístroje na kontrolu momentových kľúčov
a snímače momentu sily,
• teplota - odporové a termoelektrické snímače teploty, sklené teplomery, teplomery
s analógovým a digitálnym výstupom, radiačné infrateplomery,
• tlak - manometre, vákuometre, snímače tlaku, registračné, indikačné a diferenčné tlakomery,
• elektrické veličiny - napätie, prúd, výkon, odpor, osciloskopy, generátory,
• prietok vody - vodomery a prietokomerné časti meračov tepla na studenú a teplú vodu,
• relatívna vlhkosť - meradlá relatívnej vlhkosti,
• akustický tlak - zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, akustické kalibrátory, osobné zvukové expozimetre,
• mechanické kmitanie - vibromery a senzory mechanického kmitania, kalibrátory mechanického
kmitania,
• hmotnosť - váhy s neautomatickou činnosťou.

S P R Á V A
2 0 1 6

Overovanie meradiel:
• momentové kľúče do 1 000 Nm,
3 -1
• vodomery na studenú vodu do nominálneho prietoku Qn= 10 m .h ,
3 -1
• vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Qn= 3 m .h
• zvukomery a integrujúce zvukomery,
• pásmové filtre,
• meracie mikrofóny,
• osobné zvukové expozimetre,
• akustické kalibrátory.
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PREDMET ČINNOSTI

2.10 CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY A INŠPEKČNÝ ORGÁN
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky - COCV
TSÚ Piešťany, š. p., vykonáva podľa osvedčenia o akreditácii č. P 018 udeleného Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa ISO/IEC 17065:2012 certifikáciu strojových zariadení; spotrebičov na plynné palivá, zariadení používaných vo vonkajšom priestore (emisie hluku); tlakových zariadení; jednoduchých tlakových nádob; elektrických zariadení, ktoré sa používajú v určitom rozsahu
napätia; výrobkov z hľadiska elektromagnetickej kompatibility; teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá; hračiek; stavebných výrobkov; zariadení na vykurovanie a ohrev vody;
spotrebných a priemyselných výrobkov; energeticky významných výrobkov; elektrických a elektronických zariadení.

2 0 1 6

Certifikačný orgán SMK - CERTITECH
CERTITECH – akreditovaný certifikačný orgán systémov manažérstva, podstúpil v roku 2016 dohľad
Slovenskou národnou akreditačnou službou, ktorého cieľom bolo preklopenie systému na nové vydané normy a získanie akreditácie pre certifikáciu systémov manažérstva v zmysle všeobecných
požiadaviek normy EN ISO/IEC 17021-1:2015 a technických požiadaviek v zmysle normy EN ISO
9001:2015. Akreditácia bola potvrdená v plnom rozsahu. Činnosť vykonáva na základe Rozhodnutia
o akreditácii č. 009/6308/2016/1 zo dňa 28.11.2016 v rozsahu akreditovaných činností uvedených
v prílohe osvedčenia. Osvedčenie o akreditácii je vydané SNAS s platnosťou do 14.10.2018.

S P R Á V A

Certifikačný orgán osôb - CERTICOS
Certifikačný orgán osôb je akreditovaný podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17024:2013, na
základe ktorej vykonáva overenie odborných vedomostí fyzických osôb a vydáva CERTIFIKÁT alebo
DOKLAD O OVERENÍ ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, a to na prehliadky, skúšky, opravy
a obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vo všetkých odvetviach výrobnej
a nevýrobnej sféry.

V Ý R O Č N Á

Inšpekčný orgán – IO
Akreditovaný inšpekčný orgán typu A podľa ISO/IEC 17020:2012 je spôsobilý vykonávať inšpekciu tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových zariadení a ich častí; strojových zariadení a bezpečnostných častí strojov a dokumentácie stavieb; inšpekciu systému riadenia výroby pri výrobe
stavebných výrobkov súvisiacu s postupmi posudzovania parametrov stavebných výrobkov podľa
požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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PERSONÁLNA OBLASŤ
ZÁVER

V Ý R O Č N Á

S P R Á V A

2 0 1 6

strana

20

x

PERSONÁLNA OBLASŤ

S P R Á V A

2 0 1 6

3 PERSONÁLNA OBLASŤ

V Ý R O Č N Á
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PERSONÁLNA OBLASŤ

ZÁVER

3.1

PERSONÁLNA POLITIKA

Ľudský kapitál je jedným z najvýznamnejších faktorov konkurencieschopnosti, a preto hlavným cieľom personálnej politiky TSÚ Piešťany, š.p., je zabezpečenie profesijne kvalitných zamestnancov,
ako aj ich stabilizácia a ďalší rozvoj. Kvalitu ľudského potenciálu nie je možné dosiahnuť bez investícií do znalosti a schopností ľudí. Školenia zamestnancov sa realizujú podľa aktuálnych potrieb týkajúcich sa odborných a jazykových znalostí.
Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.decembru 2016 bol 74, z toho 21 žien.
Počas roka nastúpili do zamestnania siedmi noví zamestnanci a dvaja zamestnanci ukončili pracovný pomer.

Priemerný vek zamestnancov:
Ukazovateľ

k 31.12.2016

k 31.12.2015

45,03

44,91

Priemerný vek muži

44,40

43,69

Priemerný vek ženy

46,62

47,90

V Ý R O Č N Á

Priemerný vek zamestnancov

Štruktúra zamestnancov TSÚ, š.p., podľa vzdelania:
Celkový počet zamestnancov:

74
1

VŠ – II. stupňa

35

VŠ – I. stupňa

2

Úplné stredné vzdelanie s maturitou
Stredné odborné vzdelanie

S P R Á V A

VŠ – III. stupňa

31
5

2 0 1 6
22
strana

x

PERSONÁLNA OBLASŤ

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
K 31. 12. 2016
Stredné odborné vzdelanie7%
Úplné stredné vzdelanie s
maturitou 42%
Vysokoškolské I. stupňa 3%
Vysokoškolské II. stupňa 47%

S P R Á V A

2 0 1 6

Vysokoškolské III. stupňa 1%

DIVERZITA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2016

V Ý R O Č N Á

Muži 72%
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Ženy 28%

ZÁVER

EKONOMIKA A FINANCOVANIE

V Ý R O Č N Á
S P R Á V A
2 0 1 6
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4 EKONOMIKA A FINANCOVANIE

V Ý R O Č N Á

EKONOMIKA
A FINANCOVANIE
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EKONOMIKA A FINANCOVANIE

ZÁVER

4.1

STRATEGICKÉ UKAZOVATELE

Vývojový trend podniku, vychádzajúci z ekonomických ukazovateľov, je sledovaný na základe
týchto vybraných strategických ukazovateľov:
Ukazovateľ

Skutočnosť k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2015

Celková likvidita

4,54

2,90

Rentabilita aktív (ROA) v %

4,67

3,15

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) v %

5,87

4,11

Celková zadlženosť v %

20,44

23,27

Miera samofinancovania v %

79,56

76,73

Produktivita práce z výnosov v EUR

39 740

38 497

Produktivita práce z tržieb v EUR

39 706

38 727

ROA, ROE - ukazovatele rentability (výnosovosti) majetku ako pomery čistého zisku k aktívam (ROA),
resp. k vlastnému imaniu (ROE), sú vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka z dôvodu
zvýšenia zisku.
Celková zadlženosť ako pomer celkových záväzkov k majetku vyjadruje, koľko % majetku je krytého
cudzím kapitálom. Pozitívom je pokles ukazovateľa, najmä z dôvodu poklesu záväzkov.
Miera samofinancovania ako pomer vlastného imania k majetku v % vyjadruje finančnú nezávislosť
podniku. Ukazovateľ mierne narástol z dôvodu zvýšenia vlastného imania.

V Ý R O Č N Á

Celková likvidita - ako pomer obežného majetku ku krátkodobým záväzkom vypovedá o celkovom
potenciáli likvidity podniku. Zvýšenie likvidity v roku 2016 bolo ovplyvnené zvýšením obežného majetku a znížením krátkodobých záväzkov.

S P R Á V A
2 0 1 6
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EKONOMIKA A FINANCOVANIE

4.2

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., uhrádza svoje potreby a náklady výlučne zo svojej podnikateľskej činnosti. V roku 2016 mu neboli poskytnuté žiadne dotácie ani iné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
K 31.12.2016 dosiahol podnik účtovný hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 190 834,72
EUR.

Skutočnosť k
31.12.2016

Ukazovateľ
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

228 631,53

157 201,30

- 438,00

- 92,09

228 193,53

157 109,21

37 358,81

29 479,85

190 834,72

127 629,36

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

2 0 1 6

Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná+ odložená)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Skutočnosť k
31.12. 2015

Výsledok hospodárenia po zdanení v EUR

S P R Á V A
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ZÁVER

4.3

VÝNOSY

K 31.12.2016 dosiahol objem výnosov výšku 2 822 710,27 EUR, čo predstavuje plnenie plánu na
130,49 %. Výnosy vzrástli oproti rovnakému obdobiu roka 2015 o 2,09 %.
Výnosy k 31.12. 2016 podľa jednotlivých druhov činností boli nasledujúce (v EUR):
Ukazovateľ
Výnosy z hospodárskej činnosti

Plán na rok
2016

Skutočnosť k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2015

% plnenia
plánu

2 162 500,00

2 821 487,70

2 763 554,66

130,47%

Výnosy z finančnej činnosti

600,00

1 222,57

1 329,99

203,76%

Výnosy za účtovné obdobie

2 163 100,00

2 822 710,27

2 764 884,65

130,49%

4.3.1

Výnosy z hospodárskej činnosti

4.3.2

Výnosy z finančných činností

Výnosy z finančných činností v roku 2016 klesli. Významnú položku finančných výnosov dlhodobo
tvoria úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch, ktoré poklesli vplyvom znižovania úrokových sadzieb.

V Ý R O Č N Á

Výnosy z hospodárskej činnosti vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2,10%. Na náraste
výnosov z hospodárskej činnosti sa podieľal hlavne nárast tržieb z predaja služieb - predovšetkým
vplyvom nárastu výnosov v oblasti skúšobníctva a certifikácie.

Podrobné členenie výnosov podľa procesov a vecných oblastí k 31.12.2016 (v EUR)

Skúšobníctvo, certifikácia, metrológia

Skutočnosť k
31.12. 2016

Skutočnosť k
31.12.2015
2 586 357,64

132 475,54

129 487,80

Systémy kvality spolu

38 505,57

35 957,37

Ostatné výnosy spolu

8 562,64

11 751,85

Finančné výnosy spolu

1 222,57

1 329,99

2 822 710,27

2 764 884,65

Prenájom nehnuteľností a súvisiace služby spolu

VÝNOSY CELKOM:
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2 641 943,95

S P R Á V A

Ukazovateľ

x

EKONOMIKA A FINANCOVANIE
Podrobné členenie výnosov podľa účtovných tried k 31.12.2016 (v EUR)
Ukazovateľ
Tržby za vlastné výrobky

-

2 816 989,88

2 776 855,89

3 304,70

4 499,36

- 1 838,88

- 20 348,08

1 173,26

-

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

-

-

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

-

-

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

-

-

Tržby z predaja DHM

-

-

Tržby z predaja materiálu

-

-

Zmluvné pokuty a penále

249,11

249,16

1 609,63

2 298,33

2 821 487,70

2 763 554,66

1 222,57

1 329,99

-

-

1 222,57

1 329,99

2 822 710,27

2 764 884,65

Tržby za tovar
Zmena stavu nedokončenej výroby
Aktivácia materiálu a tovaru

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

2 0 1 6

Skutočnosť k
31.12.2015
-

Tržby z predaja služieb

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z finančnej činnosti spolu

S P R Á V A

Skutočnosť k
31.12.2016

V Ý R O Č N Á

VÝNOSY CELKOM:
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4.4

NÁKLADY

Podnik v roku 2016 čerpal náklady v celkovej výške 2 631 875,55 EUR, čo predstavuje plnenie plánu
na 122,22%.

Náklady k 31.12.2016 podľa jednotlivých druhov činností boli nasledujúce (v EUR):
Ukazovateľ

Skutočnosť k
31.12.2016

Plán na rok 2016

Náklady na hospodársku činnosť

% plnenia plánu

2 112 850,00

2 592 856,17

2 606 353,36

122,72%

1 400,00

1 660,57

1 442,08

118,61%

39 100,00

37 358,81

29 479,85

95,55%

2 153 350,00

2 631 875,55

2 637 255,29

122,22%

Náklady na finančnú činnosť
Náklady na dane z príjmov
Náklady za účtovné obdobie

Skutočnosť k
31.12.2015

V Ý R O Č N Á

Percentuálny podiel jednotlivých nákladových druhov na celkových nákladoch podniku:
Skutočnosť k
31.12.2016

Ukazovateľ

Spotrebované nákupy

Skutočnosť k
31.12.2015

7,34 %

Služby

17,09 %

14,97 %

Osobné náklady

64,14 %

67,55 %

Dane a poplatky

1,22 %

1,21 %

0,42 %

0,49 %

Odpisy

7,58 %

7,28 %

Finančné náklady

0,06 %

0,05 %

Dane z príjmov
1,42 %
1
Iné náklady na hospodársku činnosť = napr. členské príspevky, poistné...

1,12 %

Iné náklady na hospodársku činnosť

1

S P R Á V A

8,07 %

Náklady k 31.12.2016 podľa účtovných tried boli nasledujúce:
Skutočnosť k 31.12.2016

2 0 1 6

Ukazovateľ

Skutočnosť k 31.12.2015

Spotrebované nákupy spolu

212 345,11

193 461,81

Služby spolu

449 800,21

394 795,93

Osobné náklady spolu

1 688 130,94

1 781 359,72

Dane a poplatky spolu

32 052,33

31 910,45

Iné náklady na hospodársku činnosť spolu

11 102,18

12 827,42
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Odpisy a OP k dlhodobému majetku
Finančné náklady spolu
Dane z príjmov a prevodové účty
Náklady spolu

199 425,40

191 998,03

1 660,57

1 422,08

37 358,81

29 479,85

2 631 875,55

2 637 255,29

Spotrebované nákupy( spotreba materiálu, energie, predaný tovar)
Spotrebované nákupy celkom v roku 2016 vzrástli o 18 883,30 EUR (9,76 %). V roku 2016 sa vymieňali staré počítače s Windows XP, ktoré už dávno neboli podporované, čo bolo jedným z faktorov nárastu v spotrebe materiálu.
Nakupované služby:

2 0 1 6

Celkové náklady na nakupované služby vzrástli o 55 004,28 EUR (13,93 %). Pokles bol v nákladoch
na opravy a údržbu o 55 544,01 EUR najmä z dôvodu, že v roku 2015 boli opravované sociálne zariadenia. Nárast bol v cestovnom a ostatných službách (nárast v nákladoch na akreditácie, školenia,
kooperácie).
Osobné náklady:
Osobné náklady poklesli o 93 228,78 EUR (5,23%). Pokles bol v nákladoch na mzdy, v odvodoch
a v zákonných sociálnych nákladoch.

S P R Á V A

Dane a poplatky:
Najvýznamnejšou nákladovou položkou sú náklady na daň z nehnuteľnosti, ktoré boli vo výške
20 724,- EUR.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku:

V Ý R O Č N Á

Odpisy DHM a DNM vzrástli o 7 427,37 EUR (3,87 %). Na nárast odpisov mali vplyv zaradené investície v roku 2015 v sume 156 389 EUR. V roku 2016 bol zaradený do používania dlhodobý majetok
v hodnote 126 270 EUR. Najvýznamnejšími položkami boli plošinová váha, osobný automobil, protipožiarne dvere, komora na simuláciu slnečného žiarenia, kalibrátor, tenzometrický snímač tlakovej
a ťahovej sily, termokamera.
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4.5 POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Časové členenie pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2016(v EUR)
Ukazovateľ

po splatnosti viac ako 1 rok

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2015

Rozdiel

9 508,72

9 829,72

-321,00

69 855,38

50 250,89

19 604,49

do lehoty splatnosti

118 501,00

108 021,31

10 479,69

Celkom pohľadávky brutto

197 865,10

168 101,92

29 763,18

10 301,00

10 685,13

-384,13

187 564,10

157 416,79

30 147,31

po splatnosti do 1 roka

opravné položky k pohľadávkam
Celkom pohľadávky netto

Ak existuje objektívny dôvod, že Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., nebude schopný zinkasovať všetky dlžné čiastky za pohľadávky, vytvára sa opravná položka. Významné finančné problémy
dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu alebo reštrukturalizácie, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je
znehodnotená. Na základe odborného odhadu možnosti neuhradenia pohľadávky sa tvorí opravná
položka. Percento tvorby opravných položiek závisí od konkrétnych zisťovaní.

V Ý R O Č N Á

Pohľadávky brutto z obchodného styku k 31.12.2016 narástli oproti minulému roku o 29 763,18 EUR,
čo priamo súvisí s nárastom fakturácie na konci decembra 2016.

S P R Á V A
2 0 1 6
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4.6

ROZDELENIE ZISKU

V roku 2016 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., dosiahol výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie – zisk po zdanení vo výške 190 834,72 €.
V súlade so zákonom č.111/1990 Zb. o štátnom podniku na návrh generálneho riaditeľa a na základe
stanoviska Dozornej rady štátneho podniku schválil ÚNMS SR dňa 19.4.2017 účtovnú závierku za rok
2016 a schválil rozdelenie zisku za rok 2016 nasledujúcim spôsobom : prídel do rezervného fondu
80 834,72 €, prídel do fondu odmien 60 000,- €, prídel do sociálneho fondu 50 000,- €.

4.7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Na základe zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a na základe §
20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uvádzame nasledujúce údaje:

2 0 1 6

V roku 2016 neboli na činnosť v oblasti výskumu a vývoja vynaložené žiadne výdavky.
Podnik nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.
V roku 2016 podnik neobstaral dočasné listy, obchodné podiely ani akcie.

S P R Á V A

V roku 2016 neboli dozornou radou schvaľované žiadne zmluvy podľa § 21 odst.1 písm. j/ zákona
111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na
účtovnú závierku podniku za rok 2016.

V Ý R O Č N Á

Na základe novely č. 547/2011 Z.z. zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve je Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., zahrnutý do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2016. Túto súhrnnú
účtovnú závierku verejnej správy zostavuje Ministerstvo financií SR.
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Vrcholový manažment TSU Piešťany, š.p.,
spolu so stredným manažmentom, za výdatnej
pomoci všetkých spolupracovníkov, vynakladá
veľké úsilie na stabilizáciu a rozvoj podniku
s viac ako 65-ročnou históriou.
Vedením TSÚ aj dozornou radou podniku bolo
prijatých niekoľko nových rozvojových úloh pre
rok 2017 a nasledujúce obdobia:

V Ý R O Č N Á

• vzdelávaním zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov v odborných oblastiach a v cudzích
jazykoch,
• rozvíjať metrologické laboratórium v TSÚ
rozširovaním možností kalibrácie o nové
veličiny a rozšírením autorizácie pre overovanie nových meradiel,
• rozvoj medzinárodnej spolupráce, vyhľadávanie nových a aktivizovanie existujúcich
medzinárodných subjektov (skúšobňa, certifikačné orgány a inšpekčný orgán),
• zefektívnenie systému práce certifikačných
orgánov (COCV, CERTITECH, CERTICOS),
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• rozšíriť ponúkané služby o skúšky z rozsahu RED smernice.
Dozorná rada TSÚ Piešťany, š.p., prerokovala
materiál „Správa o komplexnom hodnotení
hospodárskej činnosti za rok 2016“, prerokovala a schválila materiál „Návrh na rozdelenie
zisku za rok 2016“.
Okrem realizácie rozvojových programov budú
naďalej pokračovať aj úsporné opatrenia vo
všetkých oblastiach činnosti ústavu a snaha o
optimálnu reštrukturalizáciu pracovných miest
tak, aby sa maximálne hospodárne zaobchádzalo s majetkom podniku a štátu v súlade so
zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku,
so zreteľom neohrozenia sociálnych istôt zamestnancov a dosiahnutia zisku.

ZÁVER
6 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

ZÁVER

V Ý R O Č N Á
S P R Á V A

ÚČTOVNÁ
2 0 1 5

ZÁVIERKA
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

01

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

9532414
5442938

A.

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

02

7997791
5432637

A.I.

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

03

A.I.1.

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

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

76674

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

4089476
4047108
2565154
2647509
43

76631

6386

74325
74325

3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

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

08

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

6.

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

3

2349

6177

43

2306

209

10

11

7921117
5356006

12

334239

2565111
2641123
334239
334239

2.

Stavby
(021) - /081, 092A/

13

3253074
1943801

3.

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

MF SR č. 18009/2014

14

4317330
3397113

1309273
1372266
920217
920740
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

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

15

5.

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

16

6.

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

17

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

7.

8.

9.

A.III.

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

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

16304

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

1212

15092
170

3

4508
170
9370

19

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

20

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

21

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

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

24

4.

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

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

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

MF SR č. 18009/2014
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27

28

Strana 3

UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

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

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

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

B.I.

B.I.1.

2.

Netto

3

32

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

1524995

10301
38705

1514694
1393472
38705
40692

13239

13239
13387

36

25466

25466
27305

Výrobky
(123) - /194/

37

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

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

39

6.

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

40

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

41

MF SR č. 18009/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

31

33

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

2

30

3.

B.II.

Netto

29

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

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

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

42
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

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

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

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

47

4.

5.

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

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

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

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

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

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

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

206541
10301

54

197865
10301

196240
188452
187564
157417

55

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

MF SR č. 18009/2014
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

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

59

5.

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

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

62

7.

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

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

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

65

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

66

2.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

187564
157417

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

Netto

60

6.

B.IV.

197865
10301

2.

4.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

22070

8676

8676
8965

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

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

70
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

1279749

3

1279749
1164328

B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

5091

72

5091
6623

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

73

1274658

1274658
1157705

C.

9628

74

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

9628
6127

C.1.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

18

75

18
30

2.

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

8910

8910
5641

700

700
456

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

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

79

4089476

4047108

A.

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

80

3253541

3105469

A.I.

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

81

2563703

2563703

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

2563703

2563703

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

106922

106922

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

93488

83488

A.IV.1.

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

88

93488

83488

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

89

3.

2.
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

290728

215862

290728

215862

A.VI.

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

93

A.VI.1.

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

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

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

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

7865

7865

98

7865

7865

190835

127629

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

B.

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

101

835860

941564

B.I.

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

102

280824

251340

B.I.1.

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

103

90233

84853

190591

166487

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

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

104
105
106
107
108

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

109

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

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

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

115

11.

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

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020395410 IČO 00057380

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

118

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

14685

14214

14685

14214

119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

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

122

333327

480307

B.IV.1.

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

123

115646

179833

124

138

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej

okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

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

126

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

115508

179833

131

103827

151029

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

68677

96710

8.

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

133

41755

52710

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

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

135

3422

25

Krátkodobé rezervy

136

207024

195703

137

22913

27363

138

184111

168340

75

75

15

15

60

60

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

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

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

127
128
129

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

6.

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

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
B.VI.

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

139

B.VII.

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

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145
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UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020395410 IČO 00057380
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

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

01

2820295

2781355

**

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

02

2821488

2763554

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

3305

4499

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

2816990

2776856

IV.

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

06

–1839

–20348

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

1173

VI.

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

08

VII.

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

09

1859

2547

**

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

10

2592856

2606353

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

2076

3136

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

210269

190326

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

449800

394796

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

1688131

1781359

Mzdové náklady (521, 522)

16

1183111

1241844

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3487

3237

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

431575

446056

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

69958

90222

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

32052

31910

G.

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

21

199426

191998

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

199426

191998

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

23

H.

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

24

I.

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

25

–102

2384

J.

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

26

11204

10444

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

27

228632

157201

E.1.

G.1.
2.

***
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UZPODv14_11

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020395410 IČO 00057380
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

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

28

2157484

2172749

**

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

29

1222

1330

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

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

31

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

32

2.

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

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

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

35

X.1.

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

36

2.

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

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

1222

1330

1222

1330

1660

1422

57

50

1603

1372

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

XII.

Kurzové zisky (663)

42

XIII.

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

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

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

45

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

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

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

O.

Kurzové straty (563)

52

P.

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

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

N.1.
2.
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UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020395410 IČO 00057380
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

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

55

–438

–92

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

228194

157109

57

37359

29480

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

13256

3335

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

24103

26145

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

60

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

61

190835

127629

R.
R.1.
2.
S.
****

Daň z príjmov

(r. 58 + r. 59)
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Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 00057380

DIČ: 2020395410

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016
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
I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1) Základné informácie o účtovnej jednotke
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Hlavný predmet podnikania:
Subjekt verejného záujmu:
Účtovné obdobie:

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
Štátny podnik
Zápis do obchodného registra: 01.06.1998
Technické skúšky a analýzy
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. nie je subjektom verejného záujmu
Kalendárny rok 2016

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. ( ďalej len účtovná jednotka) aj pri nesplnení veľkostných podmienok na
zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, bude vždy zostavovať účtovnú závierku podľa metodiky
pre túto veľkostnú skupinu z dôvodu , že jej právnou formou je štátny podnik.

1a Opis hospodárskej činnosti Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. ( ďalej len účtovná jednotka)
1. skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej,
vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA – DGR a IMDG –
Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky
2. maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
3. výroba hotových jedál a polotovarov
4. poskytovanie software a hardware
5. poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
7. kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení
8. reklamná a propagačná činnosť
9. spracovanie technickej dokumentácie
10. reprografické práce
11. schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných
a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín
12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
14. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
15. vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie
16. overovanie určených meradiel
17. odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
18. organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov
19. certifikácia systémov manažérstva
20. činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č.
171/2005Z Z.z. o hazardných hrách v platnom znení
21. činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácii v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení
22. činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie

1

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 00057380

DIČ: 2020395410

23. vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických
jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24. diagnostika a meranie termografickou metódou
25. výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení
26. overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
27. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely
posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
28. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
29. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
30. certifikácia osôb vykonávajúcich odborné prehliadky, skúšky, opravy a obsluhu v rozsahu osvedčenia o akreditácii
31. vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky
na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie
príslušných dokladov
32. overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného
technického zariadenia, plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla
plynom a vydávanie oprávnenia na tieto činnosti
33. overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na
obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť
34. posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej
zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a vydávanie odborného stanoviska
35. Certifikácia v systéme SOLAR KEYMARK v rozsahu splnomocnenia Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN)
36. Činnosti na základe Osvedčenia o autorizácii SK 03 podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: certifikácia výrobkov, certifikácia riadenia výroby, činnosti skúšobného
laboratória.
2) Neobmedzené ručenie
Účtovná jednotka nemá ručenie v iných účtovných jednotkách.
3) Dátum schválenia účtovnej závierky zo rok 2015
Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená ÚNMS SR (zriaďovateľ) dňa 21.03.2016
4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 odst. 6 zákona č.431/20002 Z.z.
za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou
Účtovná jednotka je zahrňovaná do Súhrnnej konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy počnúc rokom 2011.
a/ Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu:
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 3
Bratislava
b/ Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky za najmenšiu skupinu účtovných jednotiek
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
Bratislava
c/ Súhrnná konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy je sprístupnené k nahliadnutiu v sídle Ministerstva financií
SR. V elektronickej podobe je súhrnná účtovná závierka uložená v Registri účtovných závierok .
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d) Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.
6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
(vedúcim zamestnancom sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu a ich priami podriadení)
Názov položky

71,03

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
71,82

74
7

69
7

Bežné účtovné obdobie

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

II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1) Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
2) Účtovné zásady a účtovné metódy
Účtovná jednotka uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi
účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách
slovenskej meny, t. j. v eurách.
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.
Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu
prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
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.
Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie účtovnej jednotky vypracovalo odhady
a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív
k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa
môžu od takýchto odhadov líšiť.
Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha
neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri ich uplatňovaní v
rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného
stanoviska daňových úradov.
Prepočet údajov v cudzích menách na euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB:
- v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo
- v deň , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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Pri kúpe a predaji cudzej meny za euro sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Účtovná jednotka v roku 2016 nemenila účtovné zásady, ani účtovné metódy.
3) Účtovná jednotka nerealizovala transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU)
1.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou. Obstarávacia je cena, za ktorú sa majetok
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním ( prepravné, clo) a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

2.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú
činnosť;

3.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: reálnou hodnotou. V roku 2016 bol obstaraný DLNM
len kúpou.

4.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: - obstarávacou cenou. Obstarávacia je cena, za ktorú sa
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

5.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú
činnosť;

6.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: reálnou hodnotou. V roku 2016 bol obstaraný DLHM len
kúpou.

7.

Dlhodobý finančný majetok: obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral
a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky, provízie maklérom, poradcom, burzám).

majetok

8. Zásoby obstarané kúpou:
- nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO do
vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie;
- nakupovaný tovar – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO; do
vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
- nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady
vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu
alebo na inú činnosť.
10. Zásoby obstarané iným spôsobom: - reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo
zásob novozistených pri inventarizácii,.
11. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Účtovná jednotka neúčtuje
o zákazkovej výrobe.
12. Pohľadávky:
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pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou
cenou.
Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v s stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich hodnota v čase
účtovania a vykazovania.

13. Krátkodobý finančný majetok: - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral
a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: - očakávanou menovitou hodnotou.
15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
a) Záväzky - pri ich vzniku – menovitou hodnotou
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.
b) Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na
splnenie existujúcej povinnosti, pri zohľadnení rizík a neistôt. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
c) Dlhopisy, pôžičky, úvery - pri ich vzniku – menovitou hodnotou
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.
d) Úroky - z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: - očakávanou menovitou hodnotou.
17. Deriváty: - nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou.
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
19. Prenajatý majetok : účtovná jednotka nemá prenajatý majetok.
20. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov
- daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku pri sadzbe 22%, po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- 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 sa použila
sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t.j. 21%.
b) Trvalé zníženie hodnoty majetku a opravné položky
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou
opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku:
k zásobám bez obratu nad 360 dní vo výške podľa posúdenia ich využiteľnosti v účtovnej jednotke alebo
možného odpredaja,
k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhová cena poklesla pod obstarávaciu cenu,
resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov
na možnej trhovej cene,
k pohľadávkam: ak existuje objektívny dôvod, že účtovná jednotka nebude schopná zinkasovať všetky dlžné
čiastky za pohľadávky, vytvára sa opravná položka. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť,
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že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho,
že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Na základe odborného odhadu možnosti neuhradenia
pohľadávky sa tvorí opravná položka. Percento tvorby opravných položiek závisí od konkrétnych zisťovaní
c) Ocenenie záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv
Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným
odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.
Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia tvorí rezervy:
Krátkodobé rezervy
na nevyčerpané dovolenky vrátane zákonného sociálneho poistenia
na nevyfakturované dodávky a služby
na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
na prémie a odmeny minulého roka vrátane zákonného sociálneho poistenia
na odmeny pri životnom a pracovnom jubileu vrátane zákonného sociálneho poistenia
na zostavenie účtovnej závierky
na odstupné, odchodné vrátane zákonného sociálneho poistenia
Dlhodobé rezervy
na odstupné, odchodné vrátane zákonného sociálneho poistenia
d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou
ÚJ nemá takýto majetok.
e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi
UJ nemá k tomuto vecnú náplň.
f) Odpisový plán pre dlhodobý majetok
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý je stanovený s ohľadom na predpokladanú
dobu využívania
Majetok sa začína odpisovať dňom zaradenia do používania. Účtovné odpisy sú rovnomerné.
Dlhodobý majetok nespĺňajúci limit ocenenia uvedený v zákone o dani z príjmov sa účtuje ako zásoby ( pri
hmotnom majetku) a ako služba ( pri nehmotnom majetku). Majetok nespĺňajúci limit je evidovaný na
podsúvahových účtoch, kde sa eviduje od výšky 20 € , s výnimkou mobilných telefónov, ktoré sa evidujú bez
ohľadu na výšku obstarávacej ceny.
V rokoch 2010 a 2011 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia budov vo vlastníctve TSÚ, čo malo za
následok, že podnik prehodnotil na základe odborného stanoviska dobu užívania jednotlivých budov z 20 na
50 rokov.
UJ nepoužila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zníženia hodnoty
majetku .
UJ nepoužíva komponentné odpisovanie.
Dlhodobý hmotný a nehmotný
odpisovaný majetok
Software
Ostatný DNM
Stavby
Dopravné prostriedky
Ostatné stroje, prístroje a zariadenia
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

doba odpisovania
(počet rokov)
6
4
50
4 až 6
4 až 20
4

Metóda odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
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g) Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku
UJ neboli poskytnuté dotácie.
5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období.
V roku 2016 účtovná jednotka neopravovala významné chyby minulých účtovných období.
III – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY
1) Informácie k položkám – AKTÍV SÚVAHY
a.1) Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok

Poskytnuté preddavky

Spolu

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravná položka
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

74 325

2 349

76 674

74 325

2 349

76 674

68 148

2 140

70 288

6 177

166

6 343

74 325

2 306

76 631

6 177

209

6 386

0

43

43
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Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok

Poskytnuté preddavky

Spolu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravná položka
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

74 325

2 349

76 674

74 325

2 349

76 674

59 742

1 553

61 295

8 406

587

8 993

68 148

2 140

70 288

14 583

796

15 379

6 177

209

6 386
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a.2) Dlhodobý hmotný majetok

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravná položka
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia

334 239

3 247 790 4 230 101
5 284

334 239

e

f

g
16 304

120 986
33 757

Celkom

d

Poskytnuté preddavky

c

Samostatné hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí
Pestovateľské celky
trvalých porastov
Základné stádo
a ťažné zvieratá
Ostatný dlhodobý
hmotný majetok

b

Obstarávaný dlhodobý
hmotný majetok

a

Stavby

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Bežné účtovné obdobie

h

i

j

9 370
117 070
126 270

21 878
21 878

265 218
181 905

3 253 074 4 317 330

16 304

1 875 524 3 309 361

11 796

5 196 681

121 509
33 757

3 296

193 082
33 757

1 943 801 3 397 113

15 092

5 356 006

68 277

170

7 837 804

7 921 117

334 239

1 372 266

920 740

4 508

9 370

2 641 123

334 239

1 309 273

920 217

1 212

170

2 565 111
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Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravná položka
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia

334 239

3 243 787 4 101 757
4 003

334 239

e

f

g
16 304

152 386
24 042

Celkom

d

Poskytnuté preddavky

c

Samostatné hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí
Pestovateľské celky
trvalých porastov
Základné stádo
a ťažné zvieratá
Ostatný dlhodobý
hmotný majetok

b

Obstarávaný dlhodobý
hmotný majetok

a

Stavby

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

h

i

j

170
165 589
156 389

6 440
6 440

328 418
186 871

3 247 790 4 230 101

16 304

1 807 336 3 222 658

7 724

5 037 718

110 745
24 042

4 072

183 005
24 042

1 875 524 3 309 361

11 796

5 196 681

68 188

9 370

7 696 257

7 837 804

334 239

1 436 451

879 099

8 580

170

2 658 539

334 239

1 372 266

920 740

4 508

9 370

2 641 123

V roku 2016 bol zaradený dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 126 270 €. Medzi najvýznamnejšie
prírastky hmotného majetku patrí komora na simuláciu slnečného žiarenia, kalibrátor, tenzometrický snímač
tlakovej a ťahovej sily, termokamera.
V roku 2016 bol vyradený hmotný majetok poškodený, neopraviteľný a zastaraný . Zostatková cena takto
vyradeného majetku bola nulová.
UJ nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.
UJ má poistené stavby v poisťovni Allianz a dopravné prostriedky v poisťovni Kooperatíva.
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b) Dlhodobý majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Účtovná jednotka nemá takýto majetok.
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:
Účtovná jednotka nemá takýto majetok.

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať

Hodnota za bežné účtovné obdobie
0
0

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

Hodnota za bežné účtovné obdobie
0

Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať

0

d) Majetok, ktorým je goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky
a odpisu jeho hodnoty:
Účtovná jednotka nemá takýto majetok
e) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie
Účtovná jednotka nemala náklady na výskum a vývoj.
f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku (DFM) a jeho umiestnenie
Účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok a preto neuvádza ďalšie informácie podľa bodu g- l čl. II Opatrenia.
m) Opravné položky k zásobám

Zásoby

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

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

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu:
Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k zásobám.
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n) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať
Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Zásoby
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

0

Zásoby, s obmedzeným právom s nim i nakladať

0

o) Zákazková výroba (§ 30 PU) a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj (§ 30d PU)
Účtovná jednotka nemala povinnosť účtovať o zákazkovej výrobe.
p) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
celkom
- z toho:
dlhodobé pohľadávky
z obchodného styku
- z toho:
ostatné dlhodobé
pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
celkom
- z toho:
krátkodobé pohľadávky
z obchodného styku
- z toho:
ostatné krátke pohľadávky

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

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

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

10 685

600

702

282

10 301

10 685

600

702

282

10 301

Tvorba OP
V roku 2016 bola tvorená opravná položka v sume 600 €.
V stave obchodných pohľadávok k 31.12.2016 sú odberatelia po lehote splatnosti, u ktorých sa netvorila OP, pretože
bonita klienta sa významne nezmenila, a preto sa považujú za vymožiteľné. Pri zisťovaní vymožiteľnosti pohľadávok
sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľa, ktoré nastanú do dňa zostavenia účtovnej závierky.
Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti
V roku 2016 boli uhradené pohľadávky, na ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach tvorené opravné položky.
Zúčtovanie z dôvodu vyradenia mejetku z účtovníctva
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky.
q) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti ( brutto)
názov položky
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
názov položky

do lehoty splatnosti

Bežné účtovné obdobie
po lehote splatnosti

pohľadávky spolu

127 177
79 364
206 541
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
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139 057

60 080

199 137

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné
právo
Hodnota pohľadávok, s obmedzeným právom s nimi
nakladať

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
záložného práva
0
0
X

0

X

0

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky
ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. 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). ÚJ vykazuje odložený daňový záväzok a odloženú daňovú pohľadávku
spolu podľa konečného zostatku účtu 481 .V roku 2016 je odložená daň vykázaná na r. 117 v celkovej sume 190 591
€, kde 191 585 € je suma odloženého záväzku a 994 € je suma odloženej daňovej pohľadávky.
Odložená daňová pohľadávka nebola účtovaná k tvorbe ostatných rezerv, k možnosti umorovať stratu, z dôvodu, že
účtovná jednotka s dostatočnou istotou nevie, či v nasledujúcich obdobiach vytvorí dostatočný základ dane.

Titul

Účtovná
základňa

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)
Iné
Spolu

Daňová
základňa

Rozdiel

Sadzba
dane
(%)
21

Odložená
daňová
pohľadávka

21
4 733

0

4 733

994

21
21
21

x

x

21

x

X

21
x

994

t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok, preto neuvádza informácie k ďalším bodom u-w
Zložka krátkodobého fin. majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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Krátkodobý FM v PUJ

0

0

Krátkodobý FM, okrem PUJ

0

0

Vlastné akcie a vlastné podiely

0

0

Obstaranie krátkodobého FM

0

0

Spolu

0

0

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
x) Informácie o vlastných akciách
Účtovná jednotka nie je obchodnou spoločnosťou.
y) Významné položky časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Bežné účtovné obdobie
18

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
30
22

Antivír
Prdplatné

18

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

8 910

5 641

Poistenie automobilov

3 884

3 095

376

380

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

700

456

Kreditné úroky

443

201

Príjmy z nájmu

256

255

Poistenie zodpovednosti za škodu PO
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

2) Informácie k položkám – PASÍV SÚVAHY
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:
1. Základné imanie predstavuje sumu 2 563 703 €. Je to čistá hodnota majetku zvereného štátnemu podniku pri jeho
založení.
2. Hodnota upísaného vlastného imania : 0
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období
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Názov položky
Účtovný zisk za rok 2015
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

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

DIČ: 2020395410

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
127 629
Bežné účtovné obdobie
10 000
87 629
30 000

127 629
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie

4. Sumy, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania.
Účtovná jednotka v roku 2016, neúčtovala náklady a výnosy priamo na účty vlastného imania
5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní
6. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty

Názov položky
Účtovný zisk za rok 2016
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
Iné
Spolu

190 835
Nasledujúce účtovné
obdobie
80 835
60 000
50 000

190 835
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b) Rezervy
Od 1.1.2015 zmenou zákona o dani z príjmov nie je daňovým výdavkom tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky
a služby, rezervy na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezervy na zostavenie
daňového priznania. Čerpanie týchto rezerv vytvorených pred 1.1.2015 sa riadi podľa zákona platného pred
31.12.2014, preto ich počiatočný stav ako aj čerpanie v roku 2015 je vykázané v zákonných rezervách.
1. Zákonné rezervy
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

27 363

22 913

26 932

431

22 913

Na nevyčerpané dovolenky

20 265

16 993

20 192

73

16 993

7 098

5 920

6 740

358

5 920

Na poistné k dovolenkám

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

28 939

27 363

28 939

27 363

Na nevyčerpané dovolenky

20 363

20 265

20 363

20 265

7 146

7 098

7 146

7 098

1 430

0

Na poistné k dovolenkám
Na nevyfakturované dodávky
Na audit a zverejnenie

0
1 430
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2. Ostatné rezervy
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Dlhodobé rezervy, z toho:

14 214

Rezerva na odstupné a odchodné

14 685

10 577

2 254

3 637

121

Krátkodobé rezervy, z toho:

168 340

184 111

Na nevyfakturované dodávky

0

Rezerva na zákonné poistenie

Na audit

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

1 904

10 927
3 758

166 695

1 645

184 111
0

1 500

1 500

1 500

1 500

119 357

113 338

119 357

113 338

Rezerva na ročné zúčtovanie ZP

7 990

3 243

6 345

Rezerva na jubileá
Rezerva na zákonné poistenie
k odmenám a jubileám
Rezerva na odstupné a odchodné

1 116

1 066

1 116

1 066

38 377

46 507

38 377

46 507

Rezerva na prémie a odmeny

1 645

18 457

3 243

18 457

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Dlhodobé rezervy, z toho:

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

18 450

8 198

11 566

868

14 214

Rezerva na odstupné a odchodné

13 789

6 078

8 422

868

10 577

Rezerva na zákonné poistenie

4 661

2 120

3 144

Krátkodobé rezervy, z toho:

157 550

168 340

156 013

Na nevyfakturované dodávky

0

Na audit

0

1 500

0

113 624

119 357

113 158

Rezerva na ročné zúčtovanie ZP

3 018

7 990

3 018

7 990

Rezerva na jubileá
Rezerva na zákonné poistenie
k odmenám a jubileám

2 166

1 116

2 166

1 116

38 742

38 377

37 671

Rezerva na prémie a odmeny

3 637
1 537

168 340
0
1 500

466

1 071

119 357

38 377
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Rezerva na odstupné a odchodné je tvorená na zamestnancov, ktorí v danom roku dosiahli dôchodkový vek ( aj
predčasný) a na základe rozhodnutia vedenia účtovnej jednotky o organizačných zmenách.
Rezerva na jubileá je tvorená k pracovným jubileám a k životnému jubileu 50 rokov.
Výška je stanovená podľa platnej organizačnej smernice zásad odmeňovania zamestnancov v TSÚ Piešťany, š.p. Je
tvorená na zamestnancov, ktorí nasledujúci rok dosiahnu jubilejný vek.
Rezerva ma prémie a odmeny je tvorená na základe platnej organizačnej smernice zásad odmeňovania zamestnancov
v účtovnej jednotke.
Predpoklad vyplatenia všetkých krátkodobých rezerv je rok 2017.
c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky v účtovnej jednotke sú záväzky zo sociálneho fondu a odložený daňový záväzok.
názov položky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

názov položky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

do lehoty splatnosti
280 824
333 327

Bežné účtovné obdobie
po lehote splatnosti

záväzky spolu
280 824
333 327

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
záväzky spolu
251 340
251 340
480 307
480 307

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy
Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
5 rokov
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5
vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
5 rokov

280 824

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
251 340

90 233

84 853

190 591

166 487

333 327

480 307

333 327

480 307

Bežné účtovné obdobie

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia – 0,f) Výpočet odloženého daňového záväzku
ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. 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). ÚJ vykazuje odložený daňový záväzok a odloženú daňovú pohľadávku
spolu podľa konečného zostatku účtu 481 .V roku 2016 je odložená daň vykázaná na r. 117 v celkovej sume 190 591
€, kde 191 585 € je suma odloženého záväzku a 994 € je suma odloženej daňovej pohľadávky.
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Titul

IČO: 00057380

Účtovná
základňa

Dočasný rozdiel zostatkových cien
odpisovaného majetku
(UZC>DZC)
Pohľadávky (výnosy) podmienené
prijatím (§ 17/19/c; § 52/12 ZDP)
Iné ....................
Spolu

Daňová
základňa

DIČ: 2020395410

Rozdiel

2 564 983

1 652 678

912 306

Sadzba
dane
(%)
21

Odložený
daňový
záväzok
191 585

0

0

0

21

0

X

x

X

21
x

191 585

g) Záväzky zo sociálneho fondu
Názov položky

84 853
15 522
30 000

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
61 258
16 221
45 000

45 522
40 142
90 233

61 221
37 626
84 853

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:
Zo sociálneho fondu je poskytovaný zamestnancom príspevok na
stravovanie
dopravu do zamestnania
nenávratnú sociálnu výpomoc
regeneráciu
príspevok pri narodení dieťaťa
h) Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka nevydala žiadne dlhopisy
i.) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá prijaté úvery, pôžičky ani návratné finančné výpomoci
j) Významné položky časového rozlíšenia pasív - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

15

15

Bankové poplatky z účtu SF

15

15

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

60

60

webhosting

60

60

3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa
4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu
Účtovná jednotka nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

19

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 00057380

DIČ: 2020395410

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

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

7 582

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

240 007

270 038

0
21

0
22

5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

228 194

x

x

157 109

x

x

x

50 203

22,00

x

34 564

22,00

Daňovo neuznané náklady

204 304

44 947

19,70

195 975

43 114

27,44

Odpočítateľné položky
Vplyv nevykázanej
odloženej daňovej
pohľadávky

-326 333

-71 793

-31,50

-292 295

-64 305

-40,93

-46 750

-10 285

-4,50

-46 750

-10 285

-6,55

59 415

13 071

5,70

14 039

3 089

1,96

Splatná daň z príjmov

x

13 256

5,80

x

3 335

2,12

Odložená daň z príjmov

x

24 103

10,60

x

26 145

16,64

Celková daň z príjmov

x

37 359

16,40

x

29 480

18,76

teoretická daň

Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
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Teoretická daň– 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– informácia, koľko je celková daň z príjmov, teda splatná daň a odložená daň spolu.
6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
1) Výnosy a náklady
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu

a
Tuzemsko
Zahraničie

Skúšobníctvo, certifikácia,
metrológia, systémy kvality
Bežné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
b
c
2 231 709
2 154 192
450 578
488 472

Spolu

2 682 287

Oblasť
odbytu

Výrobok

2 642 664

Prenájom

Ostatné

Bežné
účtovné
obdobie
d
132 475

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
e
129 488

Bežné
účtovné
obdobie
f
2 228

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g
4 704

132 475

129 488

2 228

4 704

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

%
Tržby za tovar
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb
z toho:
- Skúšobníctvo, certifikácia, metrológia,
systémy kvality
- Prenájom
- Ostatné
Tržby spolu

%

3 305
2 816 990

0,11
99,89

4 499
2 776 856

0,16
99,84

2 682 287

95,11

2 642 664

95,02

132 475
2 228
2 820 295

4,70
0,08
100

129 488
4 704
2 781 355

4,66
0,16
100
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b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné
účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

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

Konečný
zostatok

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob
Bežné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie

Začiatočný
stav

25 466

27 305

47 653

-1 839

-20 348

25 466
x
x
x
x

27 305
x
x
x
x

47 653
X
X
X
X

- 1839

-20 348

x

x

X

-1839

- 20 348

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov,
z toho:
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1 173
1 173

d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti,
z toho:
Zmluvné pokuty a penále
Náhrady od poisťovne
Odpredaj kovového odpadu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1 859

2 547

249
1 575

249
1 246
246
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e) Osobné náklady
Opis účtovného prípadu

Mzdy
Ostatné náklady na závislú činnosť
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Sociálne zabezpečenie
Osobné náklady spolu

Suma osobných nákladov
Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce účtovné
obdobie
1 183 111
1 241 844
73 445
93 459
309 215
319 636
122 360
126 420
1 688 131

1 781 359

f) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
Opis účtovného prípadu

Výnosy z predaja CP a podielov
Výnosové úroky
Kurzové zisky počas roku
Kurzové zisky k závierkovému dňu
Ostatné finančné výnosy
Výnosy z finančnej činnosti spolu

Suma finančných výnosov
Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce účtovné
obdobie
0
1 223
1 330

1 223

1 330

g) Významné položky nákladov na nákup služieb
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

449 800

394 796

Cestovné

77 328

58 495

Opravy a údržba

24 619

80 163

339 667

249 808

Kooperácie

79 177

79 050

Telefónny, poštovné

27 494

27 227

Akreditácie, audit SMK

25 487

15 172

9 810

10 052

11 221

11 482

Ostatné služby
Z toho :

Upratovanie
Dažďové vody, stočné
h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Názov položky

Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:
Členské príspevky
Poistenie majetku, zásob, za škody PO

Bežné účtovné
obdobie

11 204
1 480
9 682

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

10 444
1 425
9 017
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i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Finančné náklady, z toho
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Bankové poplatky

1 660
57
29
1 603
1 603

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 422
50
27
1 372
1 372

2) V roku 2016 sa nevyskytli výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
3) Náklady za overenie individuálnej závierky audítorom
Opis účtovného prípadu

Náklady na audit a poradenstvo
Bežný rok
Minulý rok
2 450
2 450

Náklady za overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Daňové poradenstvo
Neaudítorské služby
4) Čistý obrat
Názov položky
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Iné súvisiace výnosy
Čistý obrat celkom

a
Tuzemsko
Zahraničie

Skúšobníctvo, certifikácia,
metrológia, systémy kvality
Bežné
Bezprostredne
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
b
c
2 231 709
2 154 192
450 578
488 472

Spolu

2 682 287

Oblasť
odbytu

2 642 664

3 305

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4 499

2 816 990

2 776 856

2 820 295

2 781 355

Bežné účtovné
obdobie

Prenájom

Ostatné

Bežné
účtovné
obdobie
d
132 475

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
e
129 488

Bežné
účtovné
obdobie
f
2 228

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g
4 704

132 475

129 488

2 228

4 704

V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1a) Podmienený majetok – účtovná jednotka nemá podmienený majetok
1b) Podmienené záväzky – účtovná jednotka nemá podmienené záväzky
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2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch;
Účtovná jednotka nemá finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
3) Podsúvahové účty
Účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch dlhodobý majetok nespĺňajúci limit ocenenia podľa zákona o dani
z príjmov. Eviduje sa majetok nad 20 € , s výnimkou mobilných telefónov, ktoré sa evidujú bez ohľadu na výšku
obstarávacej ceny.
Majetok prijatý do úschovy – ide o majetok civilnej ochrany Okresného úradu Piešťany.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy – materiál CO

1 328

1 328

576 068

542 006

62 989

59 852

Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky:
Dlhodobý drobný hmotný majetok
Dlhodobý drobný nehmotný majetok

VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI
Do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali po 31.decembri 2016 žiadne také udalosti, ktoré by významným
spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.
VII – INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH
1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
a) Zriaďovateľom účtovnej jednotky je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej Republiky (ÚNMS
SR) IČO: 30810710 . ÚNMS SR je samostatnou rozpočtovou kapitolou.
V roku 2016 vznikli v rámci vzájomných vzťahov, len také obchodné vzťahy, kde sa ceny nelíšia od cien
používaných medzi nezávislými osobami. Pri porovnaní výnosov a nákladov z týchto transakcií k celkovým
výnosom a nákladom účtovnej jednotky ide o nevýznamné obchodné transakcie.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pohľadávky a záväzky voči:
ÚNMS SR
Pohľadávky
Záväzky

Bežné účtovné
obdobie
0
138

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
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b) Transakcie
Bežné účtovné
obdobie
UNMS SR – subjekt s rozhodujúcim vplyvom
Náklady
Nákup noriem a vestníkov
Výnosy
Preklad normy
Zabezpečenie chodu stránky www.certifikaty.sk

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1 580
1 580

1 668
1 668
1 042
542
500

583

2) Príjmy a výhody členov orgánov – štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky
a) Priznané odmeny z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov

Orgány účtovnej jednotky

Bežné účtovné
obdobie

Štatutárny orgán
- odmeny za výkon funkcie
- plnenia z dôchodkových programov
Dozorný orgán
- odmeny za výkon funkcie
- plnenia z dôchodkových programov

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

82 313
0

86 644
0

3 487
0

3 237
0

b) Poskytnuté jednotlivé druhy záruk alebo iné zabezpečenia
Účtovná jednotka neposkytla členom orgánov žiadne záruky ani iné zabezpečenia.
c) Poskytnuté pôžičky
Účtovná jednotka neposkytla členom orgánov žiadne pôžičky.
d) Hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté
e) Použité finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú

Orgány účtovnej jednotky

Bežné účtovné
obdobie

Štatutárny orgán
- cestovné

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

912

2 269

VIII – OSTATNÉ INFORMÁCIE
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme
Účtovná jednotka nemá udelené výlučné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.
2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby
Činnosť účtovnej jednotky nie je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu.
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3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci
Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23 d ods. 6 Zákona o účtovníctve.
IX – PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Vlastné imanie

Základné imanie
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
a nedeliteľný fond
Rezervný fond na
vlastné akcie a vlastné
podiely
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
3 105 469

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

190 835

42 763

0

3 253 541

2 563 703

2 563 703

106 922

106 922

83 488

10 000

93 488

87 629

290 728

Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Ďalšie zmeny vlastného
imania
Vyplatené dividendy
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osobypodnikateľa

215 862

12 763

7 865

127 629

7 865

190 835

30 000

-97 629

190 835
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Vlastné imanie
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
3 041 701

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

127 629

63 861

0

3 105 469

2 563 703

2 563 703

106 922

106 922

Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
a nedeliteľný fond
Rezervný fond na
vlastné akcie a vlastné
podiely
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

73 488

10 000

83 488

133 611

215 862

Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Ďalšie zmeny vlastného
imania, prídel z VH do
SF
Vyplatené dividendy
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osobypodnikateľa

101 112

18 861

7 865

188 611

7 865

127 629

45 000

-143 611

127 629

Ostatné kapitálové fondy = dotácia z roku 1995 vo výške 68 842 € a dotácia z r. 1998 z prostriedkov PHARE vo výške
38 080 € .
Úbytky VH – prestavujú prídel zo zisku do sociálneho fondu
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Zákonný rezervný fond sa dopĺňa zo zisku. Podľa §3 nariadenia Vlády SR č. 175/93 minimálna výška doplnenia
rezervného fondu zo zisku je 5%ročne, až do doby dosiahnutia minimálneho zostatku fondu. Minimálny zostatok fondu
je 20% základného imania.
Ostatné fondy sú fondy tvorené z rozdelenia zisku.
Nerozdelený zisk minulých rokov= suma odloženej dane vypočítaná z dočasných rozdielov vzniknutých pred 1.1.2003,
kedy účtovná jednotka začala prvýkrát účtovať o odloženej dani.
X – PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
R. PREHĹAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch
v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste.
Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných
prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.
Prehľad o peňažných tokoch s použitím priamej metódy

Označenie
položky

Obsah položky

Bežné účtovné
obdobie
2016

A. 1.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Príjmy z predaja tovaru (+)

A. 2.

Výdavky na nákup tovaru

A. 3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A. 4.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2015

3 966

4 575

-1 641

-1 077

3 218 803

3 283 467

- 262 720

-236 045

A. 6.

Príjmy z predaja služieb (+)
Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (-)
Výdavky na služby (-)

-416 142

-411 125

A. 7.

Výdavky na osobné náklady (-)

-1 662 240

-1 565 120

-567 336

-552 496

A. 5.

A. 8.
A. 9.
A. 10.
A. 11.

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň
z príjmov účtovnej jednotky (-)
Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo
určené na predaj alebo na obchodovanie (+)

A. 12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo
určené na predaj alebo na obchodovanie (-)

A. 13.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

29

Poznámky Úč POD 3 – 01

Označenie
položky

IČO: 00057380

Obsah položky

DIČ: 2020395410

Bežné účtovné
obdobie
2016

A. 14.

A. 15.

A. 16.

*
A. 17.
A. 18.
A. 19.
A. 20.

A. 21.
A. 22.
A. 23.
A.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2015

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+)
Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov
a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16. )
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

128

1 945

-77 844

-70 882

234 974

453 242

779

1 308

235 753

454 550

15 596

-50 564

251 349

403 986

-123 136

-182 541

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet A. 1. až A. 20.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do 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 A. 1. až A. 23.)
Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

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 (+)
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Bežné účtovné
obdobie
2016

B. 6.

B. 7.

B. 8.

B. 9.

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

B. 10.

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

B. 11.

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

B. 12.

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

B. 13.

B. 14.
B. 15.
B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.
B.

C. 1.
C. 1. 1.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2015

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 (-)
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 (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné
začleniť do investičných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní
(súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo
fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

-123 136

-182 541

-12 763

-18 861
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Bežné účtovné
obdobie
2016

C. 1. 4.
C. 1. 5.
C. 1. 6.
C. 1. 7.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou
jednotkou (-)

C. 2. 1.
C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

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.

C. 2. 5.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 4.

C. 2. 7.

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.
C. 4.

C. 5.

C. 6.

-12 763

-18 861

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých
záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 1. 8.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2015

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných
tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti
prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (-)
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 (+)
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Bežné účtovné
obdobie
2016

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

F.

G.

H.

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)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2015

-12 763

-18 861

115 450

202584

1 164 328

861 772

1 279 778

1 164 356

-29

-28

1 279 749

1 164 328
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