ERWEL s.r.o
Horný rad 533/3, 906 13 Brezová pod Bradlom
Tel.+421 903 227 769
www.erwel.sk

VÝROČNÁ
SPRÁVA
FR 2020
AJ VÁM RADI UKÁŽEME,ČO DOKÁŽU SKÚSENOSTI A MODERNÉ
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O SPOLOČNOSTI
1. Pre našich akcionárov

1. Identifikácia spoločnosti:
ERWEL s.r.o
Horný rad 533/3
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovenská republika

IČO: 36 711 608
IČ DPH: SK2022292734

Firma zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín , Oddiel Sro, vložka 18963/RWISSCOLOR,
s.r.o.
Sedličná 3100
913 11 Trenčianske Stankovce, SR
Základné imanie: EUR 6 640,- (splatené)

Spoločníkmi spoločnosti sú:
1.Roman Vajkúny, Horný rad 533/3, Brezová pod Bradlom 906 13
2. Robert Vajkúny, Horný rad 533/3, Brezová pod Bradlom 906 12

2. Štatutárny orgán: konatelia
konatelia
Roman Vajkúny
Robert Vajkúny
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2. Hlavná činnosť spoločnosti

Spoločnosť ERWEL s.r.o., pôsobí na západnom Slovensku v Brezovej pod Bradlom, kde sú
dlhodobé skúsenosti s výrobou pružín a kovoobrábaním už od päťdesiatych rokov minulého
storočia. Firmu založenú na rodinnej báze vedú spoločne otec a syn.
Predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) v rozsahu
voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) v
rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
kovoobrábanie
výroba kovových konštrukcií a ich častí
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
reklamné a propagačné činnosti
mechanická montáž okien, dverí, garážových brán a mechanické úpravy na zákazku
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
zváračské práce
výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
výroba drôtených výrobkov
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane
prípojného vozidla
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane
vodiča

Činnosť spoločnosti je zameraná na výrobu pružín, predaj pružín a výrobkov z drôtu a pásky.
Dlhodobé skúsenosti a využívanie nových technológií sú zárukou vysokej kvality a
flexibilnosti pri výrobe i hľadaní riešení. S našou širokou paletou výrobkov a služieb, ktoré
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okrem iného zahŕňajú aj výrobu pružín do zbraní či kompletné kovoobrábacie služby, sa
môžete bližšie zoznámiť na našej stránke.
Spoločnosť sa zaoberá výrobou rôznych druhov pružín vyrábaných z patentovaného
oceľového drôtu DIN 17 223, EN10270-1 a EN10270-3.
Spracovávame drôt od 0,2 mm do 8 mm. Pružiny sú taktiež vyrábané z nehrdzavejúcej ocele
akosti 1.4310 v priemere 0,2 mm až 6 mm. Zabezpečujeme aj galvanické povrchové úpravy.
vyrobapruzinytlačné pružiny
ťažné pružiny
skrutné pružiny
tvarové pružiny z drôtu a pásky
rovnanie a sekanie drôtu
výroba krúžkov
háčky a závesné systémy

Spoločnosť ERWEL s.r.o. v období, za ktoré je zostavená výročná správa podniku nemenil
predmety činnosti, § 27a ods. 2 písm. e)
Hlavným cieľom spoločnosti ERWEL s.r.o. v zmysle základného dokumentu spoločnosti je
poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky
vykonávanie spoločensky prospešnej služby vo vyššie uvedených oblastiach.

na

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného
dokumentu spoločnosti je najmä využitím ľudí so zdravotným znevýhodnením na pomocné
výrobné a administratívne práce.
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3. Pohľad dopredu -vízia spoločnosti

Našim hlavným cieľom je stať sa medzinárodným výrobcom a dodávateľom výrobkov z
drôtu. Úspešné absolvovanie auditu pre firmu Wittur nás posúva k tomuto cieľu. Na
zabezpečenie tohto cieľa sme museli zakúpiť nové výrobné a skladovacie priestory. Tento
nárast výroby bude mať za následok nevyhnutné navýšenie administratívnych, pomocných,
výrobných zamestnancov a zamestnancov údržby. Keďže máme pozitívnu skúsenosť s
pracovníkmi z chránenej dielne, v decembri 2020 sme sa pretransformovali na sociálny
podnik, kde môžeme využiť širšiu škálu pomoci ľudí s pracovným znevýhodnením. Na
pomocné výrobné a administratívne práce máme uchádzačov so zdravotným znevýhodnením.
Užitočnosť nášho zámeru pre komunitu vidíme v tom, že sa nám podarí integrovať na
otvorenom trhu práce znevýhodnené alebo zraniteľné osoby, ktoré môžu získať pracovné
návyky. Ďalším plusom môže byť zníženie nezamestnanosti v našom meste.
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4. Ekonomický profil spoločnosti

A. HLAVNÉ MAJETKOVÉ ÚDAJE Z ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY V EUR:

Mena

EUR

EUR

EUR

EUR

Rok

2020

2019

2018

2017

928 993,00 EUR

640 000,00 EUR

699 842,00 EUR

749 018,00 EUR

601 742,00 EUR

426 334,00 EUR

474 011,00 EUR

437 365,00 EUR

Aktíva spolu
Stále aktíva
Obežné aktíva
Ostatné aktíva
Pasíva spolu

426 234,00 EUR
324 074,00 EUR

213 508,00 EUR

224 158,00 EUR

310 146,00 EUR

3 177,00 EUR

158,00 EUR

1 673,00 EUR

1 507,00 EUR

928 993,00 EUR

640 000,00 EUR

699 842,00 EUR

749 018,00 EUR

1. Bilančný ukazovateľ rentability vlastného kapitálu - návratnosť vlastného kapitálu
ROE = 28,9 % (čistý zisk/vlastné imanie v %) ˃ bežná úroková miera
2. Bilančný ukazovateľ rentability aktív – návratnosť aktív ROA = 16% (čistý
zisk/aktíva v %)
3. Bilančný ukazovateľ rozsahu vlastného kapitálu v % k celkovým aktívamvzrástol
v porovnaní s minulým rokom
4. Ukazovateľ celkovej zadlženosti 44,5 % využitie cudzích zdrojov
5. Ukazovateľ EBITDA 194 695 EUR
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B. EKONOMICKÉ HODNOTENIE SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020
Aj napriek vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 vrástol čistý obrat spoločnosti o 15
% v porovnaní s rokom 2019. Obrat dosiahol hodnotu 805 938 EUR. Uvedený čistý obrat
predstavuje pre spoločnosť významný finančný ukazovateľ. Hlavný zdroj obratu bol
realizovaný najmä v oblasti predaja výrobkov – pružín do zbrojárskeho a strojárskeho
priemyslu.
Aj napriek vplyvu celosvetovej pandémie spoločnosť v roku 2020 vykázala kladný
hospodársky výsledok, čím si vytvorila ďalší zdroj pre investície do svojej činnosti.
V porovnaní s minulým rokom hospodársky výsledok vrástol o 216 %, čo bolo spôsobené
získaním nového zákazníka WITTUR.
Spoločnosť stabilne zamestnáva 20 zamestnancov na hlavný pracovný pomer. Spoločnosť sa
snaží vytvárať svojim zamestnancom príjemné a zdravé podmienky na prácu, vrátane
poskytovania pracovnej starostlivosti podľa platnej legislatívy. V dôsledku pandémie sa
spoločnosť snažila zabezpečiť výraznejšie opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti
svojich zamestnancov. V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, mimoriadnej situácie
a dopadom celosvetovej pandémie na spoločnosť, spoločnosť v roku 2020 neúčtovala
o poskytnutí dotácií, resp. finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ a „Prvá
pomoc plus“ podľa § 54/ods.1/písm.e) Zákona o službách zamestnanosti.
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C. FINANČNÉ UKAZOVATELE
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Účtovný cash flow
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5. Sociálny podnik
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky priznalo spoločnosti
s účinnosťou od 1.12.2020 štatút registrovaného sociálneho podniku – druh integračný
podnik.
K 31.12.2020 50 % z celkového počtu zamestnancov tvorili zamestnanci so zdravotným
znevýhodnením.
V rámci snahy o plnenie svojich cieľov je spoločnosť ERWEL s.r.o. certifikovaná podľa
ISO 9001.2016.
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, zmenil / nezmenil* merateľný
pozitívny sociálny vplyv.
Záver:
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).

Strana 10

O SPOLOČNOSTI
6. Vplyv na životné prostredie
Spoločnosť svojou výrobnou

činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie,

nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nespôsobuje znečistenie vody.

Strana 11

O SPOLOČNOSTI
7. Prepojené spoločnosti a organizačné zložky
Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevlastní obchodné
podiely iných spoločností v SR a v zahraničí
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8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť ERWEL s.r.o, IČO 36 711 608, dosiahla za rok 2020 hospodársky výsledok po
zdanení:
Zisk vo výške 149 069 EUR.
Valné zhromaždenie , ako štatutárny orgán spoločnosti, predkladá akcionárovi návrh na
rozdelenie tohto hospodárskeho výsledku za rok 2019 nasledovne:
Na účet 428 - nerozdelený zisk minulých rokov.
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9. Správa nezávislého audítora
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Kontaktné informácie

Informácie o spoločnosti
ERWEL s.r.o
Horný rad 533/3, 906 13 Brezová pod Bradlom
Tel.+421 903 227 769
Fax[Fax]
www.erwel.sk
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

31 . 12 . 2 0 20

zostavená k

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2022292734

Za obdobie

IČO

SK NACE

priebežná

do

veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

x

x

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

do

2 0 20

12 2 0 20

1

od

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

(vyznačí sa x)

25 . 93 . 0

1

od

X malá

36711608

Mesiac Rok

Účtovná jednotka

X riadna
mimoriadna

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

2 0 19

12 2 0 19

Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ERWEL

s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HORNÝ

Číslo

RAD

533/3

Obec

PSČ

90613

BREZOVÁ

POD

BRADLOM

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

0905947769
E-mailová adresa

KBECONOM@GMAIL.COM
Zostavená dňa:

Schválená dňa:

03 . 05 . 2 0 21 03 . 05 . 2 0 21

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18009/2014

TlaŒivo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

vytlaŒené

z

Portálu

FS
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

01

A.

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

02

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

3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

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

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

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/

2.

3.

Stavby
(021) - /081, 092A/

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

MF SR č. 18009/2014

1

IČO 36711608

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

1302333
928933
373400
640000
969315
601742
367573
426234
–271066 –116171
–154895
–154895

–271066 –116171
–154895
–154895

10

11

12

13

14

1240381
522468
66001
492812
62034
654543
460434

717913
581129
66001
66001
430778
377252
194109
113067
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

IČO 36711608

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

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

20500

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

6525

8.

9.

A.III.

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

1

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

20500
20500
6525
4309

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

26

27

28
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

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/

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

B.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

Netto

3

329901
5827
31850

324074
213508
31850

21850

21850

10000

10000

36

3.

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

32

B.I.

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

2

31

33

B.II.

Netto

30

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

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

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

29

B.

2.

1

IČO 36711608

42
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UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

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

IČO 36711608

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)

54

185306
5827
172874
5827

179479
143084
167047
132601

Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

55

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

56

Strana 5

UZPODv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

57

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

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

59

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,
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.

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

172874
5827

167047
132601

12432

12432
10483

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

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

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

60

6.

B.IV.

1

IČO 36711608

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

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

IČO 36711608

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

1

Finančné účty
r. 72 + r. 73

71

112745

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

72

27207

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

73

85538

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

74

3117

B.V.

2.

C.

C.1.

2.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

3

112745
70424
27207
501
85538
69923
3117
258
3117
258

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

79

A.

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

80

A.I.

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

81

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

2. Zmena základného imania +/- 419

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

928933
515532
6639
6639

640000
366462
6639
6639

664
664

664
664

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

A.IV.1.

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

88

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

89

MF SR č. 18009/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3117

Označenie

2.

2

75

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

3.

Netto
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

IČO 36711608

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

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

A.VII.

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

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

98

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

+ 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

B.I.

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

102

B.I.1.

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

103

1.c.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

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

149069
413401
1769

–47149
273538
1445

1769

1445

105
106
107
108
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

MF SR č. 18009/2014

406308
406308

104

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

12. Odložený daňový záväzok (481A)

359160
359160

99

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100

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)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

117
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022292734

IČO 36711608

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)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

118
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

B.IV.1.

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

123

143756
262819
164315

155912
93055
51197

164315

51197

7995
4280
18419

16000
2995
1752
9927

67810
5047
5047

11184
3597
3597

10

729
18800

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

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

124

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

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

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

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)

126
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)

131

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

8.

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

133

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

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

135

Krátkodobé rezervy

136

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

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

137
138

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

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ 2022292734
Úč POD 2 - 01

IČO 36711608
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

*

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

01

**

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

02

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

IV.

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

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

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

**

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

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

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

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

Mzdové náklady (521, 522)

16

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

G.

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

21

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

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

J.

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

26

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

27

E.1.

G.1.
2.

***

MF SR č. 18009/2014

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

805938
908381

679827
738744

803454
2484

673939
7388

79274
23169
735419

50000
7417
778922

169427

417179

361120
91059
63160

231771
64187
46696

21102
6797
9838
21124
21124

16339
1152
8378
24688
24688

80153

27398

2698
172962

5321
–40178
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UZPODv14_11

Výkaz ziskov a strát DIČ 2022292734
Úč POD 2 - 01

IČO 36711608
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

*

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

28

**

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

29

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

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.

MF SR č. 18009/2014

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

275391

32377

6908

6971

4831

5375

4831
1044

5375
73

1033

1523
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UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát DIČ 2022292734
Úč POD 2 - 01

IČO 36711608
Skutočnosť

Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

***

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

****

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

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

Daň z príjmov

(r. 58 + r. 59)

55

57

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

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

60

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

61

MF SR č. 18009/2014

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

–6908
166054
16985
16985

–6971
–47149

149069

–47149
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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

ERWEL s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Horný rad 533/3, 90613, Brezová pod Bradlom

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
Výroba kovových častí a konštrukcií opracovanie a povrchová úprava kovov.

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

9

6

13

8

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

29.06.2020

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. I (4) Údaje o skupine
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov
orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu
účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné
zabezpečenia a pôžičky poskytnuté
úroková sadzba 5% ročne Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na
súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré je potrebné vyúčtovať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
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Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

x

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

x

3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
6. Záväzky pri ich prevzatí
Vlastnými nákladmi
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

x

3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. Príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotou
1. Peňažné prostriedky a ceniny

x

2. Pohľadávky pri ich vzniku

x

3. Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

x

2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní
5. Drahé kovy v majetku fondu
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

x

2. Daň z príjmov - splatná

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
iným spôsobom:

Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Oceňoval menovitou hodnotou v čase ich vzniku. Pri prepočte cudzej meny bol použitý prepočítavací kurz NBS v deń vzniku závazku.
Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. III (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným
nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) e) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými
nákladmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote
ako je jeho reálna hodnota
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý nehmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
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Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Osobné automobily

4

rovnomerná

Stroje

6

rovnomerná

Budova

20

rovnomerná

Administr. budova

40

Kotoľna

12

Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. IV (1) Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu
Goodwill vznikol pri kúpe časti podniku v konkurze ako rozdiel nadobúdacj ceny a ceny realnej na základe znaleckého posudku. Kúpna cena podniku na základe kupnej zmluvy
212500,-Eur zanlecký posudok 483565,39,- Eur
Čl. IV (1) Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu

Dôvod vzniku goodwillu/záporného goodwillu

Hodnota

Spôsob výpočtu hodnoty

Rozdiel v obstarávacej cene a cene reálnej na základe znaleckého posudku

Čl. IV (2) Informácie o významných položkách derivátov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (2) Pohyby v oceňovacích rozdieloch derivátov z ocenenia reálnou hodnotou počas
účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. IV (2) Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) Informácie o vlastných akciách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) b) 1. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) b) 1. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
nadobudli
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) b) 2. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
previedli na inú osobu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 6

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 7 1 1 6 0 8

DIČ

2 0 2 2 2 9 2 7 3 4

Čl. IV (4) c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré
účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (5) Informácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (6) Informácie o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú
výnimočný rozsah alebo výskyt
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. VII Ostatné informácie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo
poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona,
ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako
250 000 000 eur
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné
osoby
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých
kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou
jednotkou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou
jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Čl. VII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Miesto pre ďalšie záznamy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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