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A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

Názov spoločnosti: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. 
Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 19.06.2019 Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, 
vložka č. 46578/V 
Sídlo: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
 
Spoločnosť vyhlasuje, že v období za ktoré je zostavená účtovná závierka nemá zriadenú prevádzku, 
ktorá je zapísaná v živnostenskom registri. 
 
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný podnik 
Dátum priznania štatútu: 01.09.2019 
 
Spoločník: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
 
V úradnom a obchodnom styku pripája k obchodnému menu označenie „registrovaný sociálny 
podnik“  
 
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti: 

• poradný výbor 
 

Dátum zriadenia poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE): 
20.09.2019 
 
Spôsob kreovania poradného výboru: menovaním 
 
RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. Dátumy zasadnutí poradného výboru v 
období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 0 z dôvodu trvania Mimoriadnej situácie, 
ktorá bola vyhlásená Vládou SR 12.marca 2020 
 
 
Počet členov poradného výboru k 31.12. 2021 : 3  
 
 
Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.:  

• Zamestnanec so zdravotným znevýhodnením 
• Zamestnanec  
• Značne znevýhodnený zamestnanec 

 
Zloženie orgánov RSP: 
Konateľ, Valné zhromaždenie, Dozorná rada, Poradný výbor 
 
RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali zmeny v 
zložení jeho orgánov. 
 



RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený 
konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
a ani nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu 
zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii nie je v likvidácii.  
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul ani sa nezlúčil 
s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v 
období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa nerozdelil. 
 
B. OPIS HOSPODÁRSKEJ ĆINNOSTI ÚČTOVNJ JEDNOTKY 
 
Predmety činnosti RSP: 
Predmetom podnikania spoločnosti je: 
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
 iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 
• Sťahovacie služby, 
• Čistiace a upratovacie služby, 
• Administratívne služby, 
• Vedenie účtovníctva, 
• Prenájom hnuteľných vecí, 
• Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
 spojených s prenájmom, 
• Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 
 vrátane prípojného vozidla, 
• Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
• Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 
• Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 
• Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a 
 údržba, 
• Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, 
• Prípravné práce k realizácii stavby, 
• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,  
• Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
• Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a 
 rekondíciu, 
• Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
• Reklamné a marketingové služby,	
• Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, 
• Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
• Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. 
• Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických 
 



RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, menil predmety činnosti   § 27a ods. 2 
písm. e) a to doplnil o: 
• Prevádzkovanie čistiarne a práčovne - (Dátum udelenia Osvedčenia o živnostenskom 
oprávnení - 23.12.2021,  zápis do  OR  24.05.2022). 
 
Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie 
spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 
 
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného 
dokumentu  spoločnosti je najmä: 

- Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním 
spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb 
a/alebo znevýhodnených osôb s cieľom ich pracovnej integrácie, posilniť ich pracovné 
zručnosti, návyky a začleňovanie sa do pracovného kolektívu. Cieľom je nielen zamestnanie, 
ale aj vytváranie príležitosti a vytvorenie prostredia pre získavanie pracovných zručností za 
účelom ďalšieho pracovného zaradenia sociálne znevýhodnených občanov. Cieľom podniku 
je aj tvorba produktov a zabezpečenie služieb určených pre sociálne odkázané skupiny za 
výhodnejších ekonomických podmienok. Sociálny podnik bude riešiť zamestnanosť a 
skvalitňovanie služieb pre obyvateľov mesta a širšieho regiónu.  
 
Pozitívny sociálny vplyv  
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:  

- pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby 
podľa služby regionálneho rozvoja a zamestnanosti a to percentom zamestnaných 
znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov 
Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny 
vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných 
a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. 

 
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny 
sociálny vplyv. 
 
V prípade integračného podniku: 

- percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z 
celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. 
Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné 
percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o SE,  resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje 
zákon o SE v § 12 ods. 2. 
 
 
 
 



Záver: 
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). 

V prípade integračného podniku – prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo 
zraniteľných osôb 

 
1-12 mesiac 

stav ku koncu mesiaca 

% zamestnaných znevýhodnených 
osôb a/alebo zraniteľných osôb 

z celkového počtu zamestnancov v 
TPP 

 
Merateľný PSV splnený/nesplnený 

1/2021 38,89% splnený 
2/2021 40,54% splnený 
3/2021 40,54% splnený 
4/2021 38,10% splnený 
5/2021 40,43% splnený 
6/2021 34,04% splnený 
7/2021 33,96% splnený 
8/2021 35,29% splnený 
9/2021 31,37% splnený 
10/2021 30,61% splnený 
11/2021 32,65% splnený 
12/2021 30,61% splnený 

 

Záver:  
RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná 
závierka.    
 
C. POČET ZAMESTNANCOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

43 

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

57 

Počet vedúcich zamestnancov 1 

  
RSP plnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte 

zamestnancov a ich úväzkoch.  
 
D. PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 
17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2021 do 
31.12.2021 



E. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA BEZPROSTREDNE 
PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM 
ÚČTOVNEJJEDNOTKY 

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2020 bola schválená valným zhromaždením dňa 
28.04.2021. 
 

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku:  
 

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú 
účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú 
je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnoujednotkou: 
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
 
a) Použité účtovné zásady a účtovné metódy:  
 
RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom 
účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 
zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby 
analytickej evidencie. RSP je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú 
závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom. Povinnosť auditu u RSP vzniká, 
ak:  
1 príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré 
je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo  
2 všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, 
presiahnu 500.000 €  
 

b) údaje vykázané na strane aktív súvahy  
 
RSP v roku 2021 nezískal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného 
príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov. 

c) údaje vykázané na strane pasív súvahy,  

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného 
dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na 
dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.  
RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú 
sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.  

 
d) informácie o výnosoch,  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné 
poukážky RSP, vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil zníženú 
sadzbu DPH (10%). 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri 
verejnom obstarávaní. RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka 
neprijal verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) 
podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu 



poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo 
podmienečne vratného finančného príspevku.  

 
e) informácie o  nákladoch,  

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v 
zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s 
pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli:  
1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a  
zároveň  
2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 
za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom 3) suma najvyššej mzdy 
neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy. 
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú 
cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne 
používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery 
opotrebenia predmetného plnenia).  
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, vyplácal mzdu najmenej 
v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa 
osobitného predpisu  
(napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)  

 
f) informácie o daniach z príjmov,  

RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE. 
RSP využil úľavu na dani z príjmu vo výške 100%. Úľavu na dani z príjmu použil na 
dosiahnutie hlavného cieľa v príslušnom zdaňovacom období roka 2021 podľa bodu § 30 d 
odseku 3 písmena a) ZDP. 
 

Použitie	daňovej	úľavy	§	30d	ZDP	-	preukazovanie	za	rok	2021	

	
	 	 	 	 	 	 	

Účel		
Druh	

dokladu		 Číslo	dokladu	interné	 Číslo	dokladu	externé	 Použitá	suma	Eur	

	 	nákup	HM	 FP	 211100212	 2105056	 			23	379,20	€		

	 	nákup	HM	 FP	 211100379	 210317	 					4	400,89	€		

	 	nákup	HM	 FP	 211100467	 20210521	 									852,00	€		

	 	
	 	 	 	 	 	 		

 
g) informácie o  spriaznených osobách,  

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od 



závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že 
spĺňa výnimku na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle 
§24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE. RSP nedodával v období, za ktoré je 
zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a 
nie je registrovaným sociálnym podnikom.RSP zároveň vyhlasuje, že spĺňa výnimku na 
dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle 
§24 odsek 6, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.  

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby 
závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.  

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevzal úver alebo pôžičku od 
závislej osoby.  
 
 
 
Transakcie medzi závislými osobami:  
 
Ekonomicky prepojené osoby:  
 
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614, 
ktoré je zakladateľom a jediným spoločníkom v spoločnosti MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. 

Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm.n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 
Druh transakcie Položky ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením 

Výnosy (Predaj) Náklady (Nákup) 
Služby 1 314 570,96 52 698,20 
Hmotný majetok  17 760,09 
Zásoby materiálu         94,41 

 
Informácie o predpokladanom budúcom vývoji Spoločnosti: 
 

• Spoločnosť plánuje zvyšovať počet zamestnancov a to najmä o znevýhodnené a/alebo 
zraniteľné osoby, 

• plánuje zvyšovať počet zákaziek v oblasti stavebnej činnosti a taktiež osloviť a získať 
nových zákazníkov pre práčovňu a čistiareň, 

• plánuje poskytovať zamestnancom možnosť školení a kvalifikačných kurzov, 
• plánuje svojimi kapacitami vybudovať vlastné skladové a výrobné priestory, 
• plánuje zakúpiť nové strojové vybavenie. 

 

 

 

 

 



 

 
SÚVAHA 

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch (netto aktíva v Eur) 
 

STRANA AKTÍV SÚVAHY ROK 2021 ROK 2020 
MAJETOK SPOLU 541 663 205 338 

A. Neobežný majetok 254 018 5 173 
Dlhodobý nehmotný majetok - - 
Dlhodobý hmotný majetok 254 018 5 173 
Dlhodobý finančný majetok - - 
B. Obežný majetok 274 422 200 016 
Zásoby 22 802 167 
Dlhodobé pohľadávky - - 
Krátkodobé pohľadávky 63 003 44 147 
Krátkodobý finančný majetok - - 
Finančné účty 188 617 155 702 
C. Časové rozlíšenie 13 223 149 

STRANA PASÍV SÚVAHY ROK 2021 ROK 2020 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU 541 663 205 338 

A. Vlastné imanie 225 736 135 667 
Základné imanie 5 000 5 000 
Emisné ážio - - 
Ostatné kapitálové fondy - - 
Zákonné rezervné fondy 127 520 4 231- 
Ostatné fondy zo zisku - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia  - - 
Výsledok hospodárenia minulých rokov - - 
Výsledok hospodárenia bežného obdobia 93 216 126 436 
B. Záväzky 312 415 69 671 
Dlhodobé záväzky 136 397 677 
Dlhodobé rezervy - - 
Dlhodobé bankové úvery - - 
Krátkodobé záväzky 147 490 56 387 
Krátkodobé rezervy 28 528 12 607 
C. Bežné bankové úvery - - 
D.  Krátkodobé finančné výpomoci - - 
E. Časové rozlíšenie 3 512 - 

 
Celková bilančná suma sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila. Zmena štruktúry 
aktív a pasív súvisí s výrazným zvýšením výkonov. Spoločnosť vykázala zisk a finančné 
prostriedky nakumulované na bankových účtoch použije v súlade so štatútom registrovaného 
sociálneho podniku na ďalší rozvoj. 
Pomer vlastných zdrojov  k záväzkom je  0,72 
 



 
 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ROK 2021 ROK 2020 

vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v  Eur     
ČISTÝ OBRAT 1 900 622 856 972 
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 2 066 289 961 667 
Tržby z predaja tovaru  77 
Tržby z predaja vlastných výrobkov  - 
Tržby z predaja služieb 1 900 622 856 895 
Zmena stavu zásob vlastnej výroby  - 
Aktivácia  - 
Tržby z predaja investičného majetku a zásob 1 273 - 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 164 394 104 695 
Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 968 588 835 000 
Náklady na obstaranie predaného tovaru  - 
Spotreba materiálu a energie 264 951 91 593 
Opravné položky k zásobám  - 
Služby 668 816 346 974 
Osobné náklady 954 614 390 822 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 47 952 1 126 
Zostatková cena predaného majetku a zásob 1 313 - 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 29 496 4 485 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 97 701 126 667 
Výnosy z finančnej činnosti  - 
Náklady na finančnú činnosť 4 485 231 
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 485 -231 
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením 93 216 126 436 
Daň z príjmov splatná  - 
Daň z príjmov odložená  - 
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení 93 216 126 436 

 
Celkové hospodárenie Spoločnosti je aj vo vykazovanom období ziskové. V porovnaní 
s minulým obdobím  je  vykázaný zisk nižší.   
Nárast výkonov znamenal aj zvýšenie nákladov, predovšetkým nákladov na materiál a 
energie,  osobných nákladov pri zvýšení počtu pracovníkov,  aj služieb. 
Možno konštatovať, že Spoločnosť vo vykazovanom období pri plnení cieľov, ktoré si 
stanovila ako registrovaný sociálny podnik, znovu rozšírila ponuku svojich služieb. 
 
 

a) informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia 

Spoločnosť aj v sledovanom období  monitorovala  situáciu súvisiacu s COVID -19 a jej 
vplyv na obchodných partnerov, ako aj celkové dianie na trhu súvisiace s konfliktom na 
Ukrajine. S cieľom pokračovať v činnosti a maximálne eliminovať ich vplyv,  prijíma 
adekvátne opatrenia  a  zapája sa do schém pomoci realizovaných štátom. 



 
b) informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne. 

 
c) informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov 

a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez 
náplne. 

 
d) informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 

Spoločnosť za rok 2021 vytvorila zisk vo výške 93 216,- Eur. Vedenie Spoločnosti navrhuje 
vykázaný zisk použiť v súlade s pravidlami registrovaného podniku - vloženie do zákonného	
rezervného	 fondu	 za	 účelom	 	 splnenia	 podmienky	 socializácie	 zisku	 po	 zdanení	 vo	 výške	
100%,	 na	 ich	 budúce	použitie	 na	dosiahnutie	merateľného	pozitívneho	 sociálneho	 vplyvu	 –	
investovanie	do	strojového	vybavenia. 
 

e) informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.  
 

f) Informácie o vplyve  na životné prostredie 
Spoločnosť kladie veľký dôraz na zachovanie životného prostredia. Svojou činnosťou, ktorú 
pravidelne monitoruje, negatívne neovplyvňuje životné prostredie. 
 

g) informácie o organizačných zložkách v zahraničí 
Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú zložku v zahraničí. 
 

h)  finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve) - bez náplne.  
 

i)  cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve-  
bez náplne. 
 
j)   Informácie o vplyve na zamestnanosť 

Spoločnosť vedie vyrovnanú personálnu politiku vzhľadom na svoju činnosť, potreby a ciele. 
 
Ďalšie prílohy 
Zoznam spoločníkov: 
Mesto Spišská Nová Ves  -  100 % - ný  podiel 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

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

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

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

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

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

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

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

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

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2121034245 52473732

593178

51515

541663

205338

305533

51515

254018

5173

305533

51515

254018

5173

298664

51515

247149

5173
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

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

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

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

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

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

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

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

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

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

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

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

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2121034245 52473732

6869 6869
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

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

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

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

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

Výrobky
(123) - /194/

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

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

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

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

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

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

9.

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

10.

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

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2121034245 52473732

274422 274422

200016

22802 22802

167

22802 22802

167
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

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

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

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

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

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

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

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

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

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

4.

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

1.a.

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

1.b.

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

1.c.

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

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

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

2121034245 52473732

63003 63003

44147

37250 37250

20183

28185 28185

11102
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

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

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

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

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

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

B.IV.

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

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

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

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

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

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

2.

3.

4.

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

B.IV.1.

66

67

68

69

70

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

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2121034245 52473732

9065 9065

9081

25683 25683

23463

70 70

501
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

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

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

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

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

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

83

81

80

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

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

A.

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

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

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

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

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2121034245 52473732

188617 188617

155702

12424 12424

2512

176193 176193

153190

13223 13223

149

13223 13223

149

541663 205338

225736 135667

5000 5000

5000 5000

127520 4231

127520 4231
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

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

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

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

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

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

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

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

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

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

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

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

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

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

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

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

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

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

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

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

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

3.

4.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

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

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

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2121034245 52473732

93216 126436

312415 69671

136397 677

101738

1815 677

32844
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

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

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

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

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

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

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

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

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

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

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

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

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

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

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

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

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

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

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

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2121034245 52473732

147490 56387

31894 10005

5578 685

26316 9320

43111 21431

26487 13130

8084 10892

37914 929

28528 12607

28528 12607

3512

3512



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

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

03

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

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

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

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

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

14

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

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

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

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

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

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

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

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

**

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

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

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

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

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

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

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2121034245 52473732

1900622 856972

2066289 961667

77

1900622 856895

1273

164394 104695

1968588 835000

264951 91593

668816 346974

954614 390822

672759 270008

230692 92344

51163 28470

1446 586

47952 1126

47952 1126

1313

29496 3899

97701 126667



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

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

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

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

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

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

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

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

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

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

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

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

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

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

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

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

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

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

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2121034245 52473732

966855 418405

4485 231

3571

3571

914 231
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

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

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

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

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2121034245 52473732

–4485 –231

93216 126436

93216 126436



1 

Článok I - Všeobecné informácie

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky



2 

Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 
počet vedúcich zamestnancov 

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

b
štatutárnychchch dozorných iných 

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

a Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Odmeny 

Pôžičky poskytnuté – celková suma

Pôžičky splatené – celková suma 

Pôžičky odpustené – celková suma 

Finančné prostriedky - súkr. účely 

Poskytnuté záruky 

Iné plnenia - súkromné účely 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok III - Informácie o prijatých postupoch 



4 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO



5 

1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a
prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
IČO

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

 podkladového nástroja pohľadávky záväzku
a b c d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto
zabezpečenia  a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty 
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

hosp
výsledok 

odárenia 
vlastné imanie 

hosp
výsledok

odáre
 

nia 
vlastné imanie

a b c d e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

3) Informácia o záväzkoch

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov 

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

4) Informácie o vlastných akciách

a) 
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií 

b.1) 
Nadobudnuté počas ÚO Prevedené počas ÚO 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

b.2) 
Prevedené na inú osobu počas ÚO Nadobudnuté počas ÚO 

Počet Hodnota Počet Hodnota 

c) 

Počet 
V držbe k poslednému dňu ÚO 

Menovitá hodnota Nadobúdacia hodnota %podiel na upísanom ZI 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

6) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 

5) Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka vytvorila:

Bežné obdobie

Predchádzajúce obdobie
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Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom 
Hodnota voči spriazneným 

osobám 

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Práva zo servisných zmlúv 
Práva z poistných zmlúv 
Práva z koncesionárskych zmlúv 
Práva z licenčných zmlúv 
Práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov 
Práva z privatizácie 
Práva zo súdnych sporov 
Iné práva 
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2) Ostatné finančné povinnosti

Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným 
osobám 

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

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok 
Majetok prijatý do úschovy 
Pohľadávky z opcií 
Záväzky z opcií  
Odpísané pohľadávky 
Iné položky 

3) Podsúvahové účty
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok VII - Ostatné informácie
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  



Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

11 

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

Doplňujúce informácie



Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2021

(v celých €)

Názov spoločnosti: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.

Označe-

nie
Text

a b c

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 93 216 126 436

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti 54 311 12 364

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 952 1 126

A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku

A.1.4. Zmena stavu rezerv 15 921 11 322

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov -9 562 -84

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

A.1.8. Úroky účtované do nákladov

A.1.9. Úroky účtované do výnosov

A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu 185 332 8 548

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti -18 856 -39 225

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 226 823 47 840

A.2.3. Zmena stavu zásob -22 635 -67

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov

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

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

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností

A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností

A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 239 643 20 912

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -296 797 -6 299

B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku

B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine

B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine

B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám

B.10. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom

B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností

B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie

B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie

B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -296 797 -6 299

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní -3 147

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov

bežné predchádzajúce

Účtovné obdobie



C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou

C.1.3. Prijaté peňažné dary

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi

C.1.5 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov  

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou

C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania -3 147

C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti

C.2.1. Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov

C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov

C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť

C.2.4. Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek

C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom

C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti

C.2.10. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti

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

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

C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť

C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť

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

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -3 147

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov 32 915 141 049

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 155 702 14 653

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 188 617 155 702

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 188 617 155 702
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	A_text1: Firma: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. 
Ulica: Štefánikovo námestie  1
Obec: 052 01 Spišská Nová Ves 

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR
Dátum zápisu do OR: 19.06.2019
Dátum výpisu: 19.06.2019
Zoznam výpisov číslo: Obchodný register OS Košice I.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 46578/V

Predmet činnosti:
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. čistiace a upratovacie služby
3. administratívne služby
4. vedenie účtovníctva
5. prenájom hnuteľných vecí
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
9. prípravné práce k realizácii stavby
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. skladovanie a pomocné činnosti v doprave


	A_text3: 28.04.2021
	A_text4: Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 odst. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  a to za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 
	Leve_Zahlavi: 
	dic: 2121034245
	ico: 52473732
	C_text1: (a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 71 Spišská Nová Ves, 00329614
(b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účt. jednotka ako dcérska účt. jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účt. jednotiek uvedených v písmene a):
, , 
(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 71 Spišská Nová Ves, 00329614
(d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účt. jednotkou a či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a správu podľa §22 zákona o účtovníctve:
Nie
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	M_text1: 
	E_text2: 1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti:  [x] Áno  [ ] Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód:  [ ] Áno  [x] Nie
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU
ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie
 Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení:
    [ ] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo

ÚJ tvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie
 Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:
    [ ] priame náklady  [ ] nepriame náklady spojené s výrobou  [ ] inak:
    
ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok:  [x] Áno  [ ] Nie
 Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:
    [x] obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
    [x] dopravné  [ ] provízie  [x] poistné  [ ] clo  [x] ostatné VON


ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou:  [ ] Áno  [x] Nie
 Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení
    [ ] priame náklady
    [ ] nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
    [ ] inak:
    

ÚJ v bežnom roku vlastnila cenné papiere:  [ ] Áno  [x] Nie

 Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
    [ ] obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
    [ ] pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
    [ ] metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
    [ ] inak:
    

ÚJ nakupovala zásoby:  [x] Áno  [ ] Nie
Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania, ÚT l, čl.2
    [x] spôsobom A účtovania zásob
    [ ] spôsobom B účtovania zásob
 Nakupované zásoby oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:
    [x] cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
    [x] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
    [x] pri príjme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:

          VON
--------------------------  x výdaj zo skladu
PS zásob + príjem na sklad


Popis:
    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ podľa popisu:
    


	E_text3: Pri vyskladnení zásob sa používal
    [x] vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
    [x] metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
    [ ] iný spôsob:
    

ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou:  [ ] Áno  [x] Nie
 Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ÚJ oceňovala vlastnými nákladmi
    [ ] podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
    - priame náklady
    - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

ÚJ oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky:  [ ] Áno  [x] Nie
Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

ÚJ prijala darovaný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie
Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.
ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii:  [ ] Áno  [x] Nie
Novozistený majetok ÚJ oceňovala reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
e) Určenie ocenenia finančných nástrojov při oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
f) Stanovenie metódy vlastného imania
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku   Doba odpisovania   Sadzba odpisov   Odpisová metóda
sk. 1  4 roky  1/4  rovnomerná
sk. 2  6 rokov  1/6  rovnomerná
sk. 3  8 rokov  1/8  rovnomerná
sk. 4  12 rokov  1/12  rovnomerná
sk. 5  20 rokov  1/20  rovnomerná
sk. 6   40 rokov  1/40  rovnomerná

[ ] ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

[x] Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
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