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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Zoznam použitých skratiek

a. s. akciová spoločnosť

EÚ Európska únia

EKG Elektrokardiografi a

EUR Euro

IČO Identifi kačné číslo organizácie

JIS Jednotka intenzívnej starostlivosti

Nz Notárska zápisnica

OKB Oddelenie klinickej biochémie

PLK poliklinika

PSČ Poštové smerovacie číslo

RDG rádiodiagnostika

SR Slovenská republika

USG Ultrasonografi a

Zb. Zbierka zákonov
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Úvodné slovo
predsedu predstavenstva 
a významné udalosti uplynulého 
kalendárneho roka 2019

Vážené dámy, vážení páni,
vážení obchodní partneri,

Nemocnica Zvolen a. s. pokračovala v uplynulom roku 2019 význam-
nými zmenami prebiehajúcimi v oblasti poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti, stavebných investícií, modernizácie zdravotníckej techniky 
ako aj v oblasti starostlivosti o ľudské zdroje. Prioritou bola príprava 
nemocnice na zvládnutie procesu rekonštrukcie zdravotníckych praco-
vísk a vykonania plánovaných stavebných investícií v rámce realizácie 
projektu „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania 
akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a. s.“.

V roku 2019 sme pokračovali v plánovaných rekonštrukciách nemoc-
nice a obnove zdravotníckej techniky. V prevádzke nemocnice Krupina 
bol uvedený do prevádzky moderný, plne digitalizovaný RTG prístroj, 
ktorý významnou mierou prispeje k zvýšeniu kvality RDG diagnostiky, 
k zníženiu radiačnej záťaže pacientov a zjednoduší archiváciu RTG sní-
mok. Najvýznamnejšou stavebnou investíciou v prevádzke Nemocnice 
Zvolen bolo ukončenie II. etapy prestavby gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia, ktorá spočívala v rekonštrukcii intermediárnej jednotky, 
zázemia pre zdravotníkov gynekologického oddelenia a vyšetrovne 
pre novorodenecké oddelenie. V priebehu letných mesiacov sme 
adaptovali priestory internistického pavilónu, spustili rekonštrukciu 
prevádzky pediatrického oddelenia, lôžkové jednotky chirurgického 
pavilónu sme pripravili na poskytovanie intenzívnej starostlivosti na 
OAIM a chirurgickej JIS tak, aby rekonštrukčné práce neovplyvnili roz-
sah poskytovania zdravotnej starostlivosti. Po stavebných úpravách 
priestorov zdravotníckych pracovísk a ich adaptácii na nové činnosti, 
sme postupne odovzdali realizátorovi stavby pracoviská určené na 
prestavbu v rámci projektu realizovaného z fondov EÚ.

V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti si zmeny súvisiace 
s rekonštrukciou nemocnice vynútili aj zmeny v organizácii poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v spoločnom internistickom pavilóne. Pristúpili 
sme k uvoľneniu lôžkovej jednotky geriatrie na prízemí pavilónu potre-
bám chirurgického urgentného príjmu a upravili sme lôžkovú kapacitu 
internistického pavilónu. Podmienky pre zvýšenie kvality zdravotnej 
starostlivosti sme zlepšili zakúpením nových moderných prístrojov na 
lôžkové oddelenia, operačné sály, ako aj na ambulantné pracoviská.

V oblasti laboratórnych služieb pokračujeme v realizácii projektu cen-
tralizácie laboratórnych vyšetrení v skupine AGEL a začali sme spolu-
prácu v oblasti zabezpečenia laboratórnych vyšetrení pre pracoviská 
spoločnosti BBraun. Meniace sa podmienky poskytovania zdravotnej 
starostlivosti kladú na zdravotnícky personál zvýšené nároky na ko-
munikačné schopnosti a zvládanie stresových situácií.  Z uvedeného 
dôvodu pristúpilo vedenie Nemocnice Zvolen a. s. k podpore komuni-
kačných zručností svojich zamestnancov a začalo v spolupráci s AGEL 
SK a. s. realizovať certifi kované komunikačné školenia zdravotníckych 

MUDr. Ján Belanský, MPH
predseda predstavenstva spoločnosti
Nemocnica Zvolen a. s.

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
A VÝZNAMNÉ UDALOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁRNEHO ROKA 2019
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Zrekonštruované priestory oddelenia internej JIS

zamestnancov. V oblasti vzdelávania pokračujeme v spolupráci so Strednou zdravotnou školou vo Zvolene a Slo-
venskou zdravotníckou univerzitou. Máme ambície naďalej zvyšovať rozsah poskytovanej zdravotnej a ošetrova-
teľskej starostlivosti, dôsledne dbať o kvalitu našej práce, šíriť dobré meno Nemocnice Zvolen a. s. v pacientskej 
verejnosti. Verím, že v plnení týchto plánov budeme úspešní.

Na záver chcem povedať, že všetky splnené úlohy, modernizácie, rekonštrukcie zdravotníckych pracovísk, ktoré 
sa nám podarilo uskutočniť, by neboli možné bez aktívnej podpory vedenia spoločnosti AGEL SK a. s., za čo im 
patrí moja vďaka. Na rozvoji našej nemocnice sa svojou zodpovednou prácou podieľajú aj naši zamestnanci. Ich 
zodpovedná a kvalitná práca bola ocenená odbornými spoločnosťami, reprezentantmi regionálnych samospráv, 
ale i Veliteľstvom vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Rád by som sa im na tomto mieste aj ja poďakoval za ich úsilie 
pri upevňovaní dobrého mena nemocnice a zlepšovaní dôvery u našich pacientov. Verím, že budeme spoločnou 
prácou našu nemocnicu smerovať medzi vybrané zdravotnícke zariadenia, poskytujúce kvalitné zdravotnícke služby 
empatickými zdravotníckymi profesionálmi.
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Identifi kačné údaje spoločnosti
vrátane zloženia štatutárneho orgánu
ku dňu 31. 12. 2019

Obchodné meno: Nemocnica Zvolen a. s. 

Sídlo:  Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

IČO:   45 594 929

Deň zápisu: 5. 6. 2010 

Právna forma:  akciová spoločnosť

Predmet činnosti: •  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

•  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom,

•  činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore detská chirurgia,

•  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy 
látkovej premeny a výživy,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť vnútorné lekárstvo,

•  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia 
a liečebná rehabilitácia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore klinická onkológia,

•  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore hematológia a transfú-
ziológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pneumológia a ftizeológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neurológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore psychiatria,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore chirurgia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

•  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna 
medicína,

•  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická pneumológia 
a ftizeológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neonatológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore algeziológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore kardiológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická nefrológia,

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI
VRÁTANE ZLOŽENIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KU DŇU 31. 12. 2019

02
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• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterológia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore úrazová chirurgia,

•  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
rádiológia,

•  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
počítačová tomografi a,

•  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
klinická biochémia,

•  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

•  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
hematológia a transfúziológia,

•  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
klinická mikrobiológia,

• ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,

• ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neurológia,

• ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

• ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore chirurgia,

• ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,

•  ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna 
medicína,

• ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neonatológia,

• ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria,

• organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore ortopédia,

•  ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore oddelenie pre dlhodobo 
chorých,

• pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

• prenájom hnuteľných vecí,

•  zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom 
odbore v kategórii lekár: otorinolaryngológia,

• počítačové služby,

• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

• administratívne služby,

• vedenie účtovníctva,

• čistiace a upratovacie služby,

• poskytovanie poštových služieb,

•  jednotka intenzívnej starostlivosti v špecializačnom odbore: chirurgia, vnútorné lekár-
stvo, neurológia,

•  zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom 
odbore v kategórii lekár: gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, úrazová 
chirurgia,

• reklamné a marketingové služby,
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•  špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v ambulanciách: infektologická 
ambulancia,

• špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatria,

•  zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore 
klinická imunológia a alergológia,

•  výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných 
vied.

Konanie menom
spoločnosti:  V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že 

k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj 
podpis.

Základné imanie:    25 000 EUR
Rozsah splatenia: 25 000 EUR

Akcie: • Počet: 100

• Druh: kmeňové

• Podoba: listinné

• Forma: akcie na meno

• Menovitá hodnota: 250 EUR

Akcionár:    AGEL SK a. s., IČO: 36 658 448,
Palisády 56, Bratislava 811 06

Ďalšie právne
skutočnosti:  Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápis-

nice N46/2010 Nz 16978/2010 zo dňa 13.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení 
z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  Odpis notárskej zápisnice o rozhodnutí jediného akcionára súkromnej akciovej spoločnosti 
Nemocnica Zvolen a. s. zo dňa 07.07.2010.
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Predstavenstvo:

Štatutárni zástupcovia:

MUDr. Ján Belanský, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Michal Pišoja, MPH
člen predstavenstva

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
podpredseda predstavenstva

MUDr. Ján Haško
člen predstavenstva
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Dozorná rada:

MUDr. Ján Slávik, MBA
predseda dozornej rady 

Ing. Radoslav Vazan
člen dozornej rady

JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, 
LL.M.
člen dozornej rady

Mgr. Michal Zakarovský, 
ACCA
člen dozornej rady
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Legenda

Zabezpečuje AGEL SSC s.r.o.,
alebo iný dodávateľ

Metodické riadenie

Organizačný referát = sekreteriát, metodik,
 právny referent
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Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti
spoločnosti a o stave jej majetku ku dňu 31. 12. 2019,
ostatné nefi nančné informácie

Hlavným predmetom činnosti Nemocnice Zvolen a. s. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aj keď akciová 
spoločnosť má v predmete podnikania aj ďalšie činnosti podnikateľského charakteru. Tieto sú však len doplnkovými 
činnosťami a ich vykonávanie (napríklad prenájom nehnuteľností, nájom nehnuteľných vecí, organizovanie kultúr-
nych a iných spoločenských podujatí ) sa zabezpečuje len v rozsahu súvisiacom s hlavným predmetom činnosti.

Majetok zakúpený v roku 2019
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nadobudnutý z vlastných zdrojov

Nadobudnutie zdravotníckej prístrojovej techniky na lôžkové oddelenia a ambulancie, vybavenie interiéru a kance-
lárskej techniky, vo výške 224 880,10 EUR vrátane DPH.

Rekonštrukcia a modernizácia nehnuteľného majetku:

Rekonštrukcia priestorov – chirurgické oddelenie, oddelenie JIS interné, oddelenie gynekologicko-pôrodnícke, od-
delenie RDG Krupina a priestory PLK vo výške 89 157,70 EUR vrátane DPH.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný na základe leasingovej zmluvy:

Osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia obstarané na leasing vo výške 17 422,92 EUR vrátane DPH.

Drobný hmotný majetok:

V roku 2019 bol nadobudnutý na pracoviská Nemocnice Zvolen a. s. drobný hmotný majetok, vo výške 22 962,19 
EUR vrátane DPH. 

Ostatné nefi nančné informácie
a) Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2020

Ciele v oblasti investičnej politiky v roku 2020

Obstaranie nižšie uvedenej prístrojovej techniky a stavebnej investície.

• Umývačka na inštrumenty.

• Elektrický laparoskopický morselátor.

• Nemocničná polohovateľná posteľ.

• Odsávačka.

• Videolaryngoskop.

• Defi brilátor.

• Kardiostimulátor.

• Centrifúga.

• Rebox.

• EKG prístroj.
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• Tlakový Holter.

• Mobiliár.

•  Realizácia projektu spolufi nancovaného štrukturálnymi fondami – vybudovanie centrálneho príjmu, OAIM 
a rekonštrukcia operačných sál.

b)  O skutočnostiach, ktoré nastali až po súvahovom dni a sú významné pre naplnenie účelu vý-
ročnej správy

Po zostavení, ale pred vydaním tejto účtovnej závierky, v súvislosti s výskytom Koronavírusu SARS CoV-2 
(spôsobujúceho ochorenie COVID-19), spoločnosť urobila a robí kroky potrebné na minimalizáciu rizika nákazy 
svojich zamestnancov. Spoločnosť prijala množstvo bezpečnostných a metodických opatrení, tiež v nadväznosti 
na mimoriadne opatrenia vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci smerujúce k zamedze-
niu šírenia Koronavírusu. Manažment spoločnosti je momentálne v procese vyhodnocovania a odhadovania 
kvantitatívnych a kvalitatívnych dopadov na fi nančnú pozíciu a budúce výsledky spoločnosti. Spoločnosť bude 
naďalej pozorne sledovať aktuálny vývoj a bude operatívne reagovať, aby ochránila zdravie svojich zamest-
nancov a minimalizovala vplyv na svoje hospodárenie.

c) Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a pracovnoprávnych vzťahov 

• Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

V oblasti ochrany životného prostredia bola dodržiavaná legislatíva Slovenskej republiky so zameraním 
hlavne na odpadové hospodárstvo a vodné hospodárstvo, tiež údržbu zelene. Dôraz bol kladený najmä na 
dôslednosť oddeľovania špecifi ckých zdravotníckych odpadov a iných odpadov. U zdravotníckych odpadov 
realizujeme systém špeciálnych obalových materiálov, ktorých používanie je zavedené na všetkých lôžkových, 
ambulantných a laboratórnych pracoviskách. Systém úplne odstraňuje možnosť kontaminácie prostredia 
a vplyvu na personál. V prevádzke nemocnice je akceptovaný komplexný režim klasifi kácie nebezpečných 
a ostatných odpadov v jednotlivých katalógových kódoch tak, ako ich máme schválené rozhodnutím Ob-
vodného úradu životného prostredia č. A/2010/01122-2-rozh.Ra zo dňa 14.7.2010. Našimi obchodnými 
partnermi služieb pre oblasti súvisiace s ochranou životného prostredia sú subjekty oprávnené pre danú 
problematiku.

• Aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Zamestnanci organizácie sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ostat-
ných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti. Pracovníci personálneho odboru sú edukovaní 
akreditovanými spoločnosťami v problematike ľudských zdrojov, vytvárania pracovnoprávnych vzťahov so 
zamestnancami podľa aktualizovaných legislatívnych noriem. 

d) Aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v priebehu roku 2019 nevykazovala aktivitu v oblasti výskumu a vývoja.

e) O nadobudnutí vlastných akcií alebo vlastných podielov

Nemocnica Zvolen a. s. v roku 2019 nenadobudla vlastné akcie. 

f) O tom, či účtovná jednotka má alebo nemá pobočku či inú časť obchodného závodu v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
spoločnosti za rok 2019

určený pre dozornú radu a jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

Hospodársky výsledok spoločnosti Nemocnica Zvolen a. s.  za rok 2019 je zisk vo výške 113 572 EUR.

Predstavenstvo spoločnosti Nemocnica Zvolen a. s. navrhuje dozornej rade a jedinému akcionárovi pri výkone 
pôsobnosti valného zhromaždenia, aby vykázaný zisk z hospodárenia spoločnosti Nemocnica Zvolen a. s. za rok 
2019 vo výške 113 572 EUR bol vedený v účtovníctve na účte nerozdeleného zisku minulých období.

Vo Zvolene, dňa 25.03.2020

MUDr. Ján Belanský, MPH
predseda predstavenstva spoločnosti

Nemocnica Zvolen a. s.

Ing. Michal Pišoja, MPH
člen predstavenstva spoločnosti

Nemocnica Zvolen a. s.

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
člen predstavenstva spoločnosti

Nemocnica Zvolen a. s.

MUDr. Ján Haško
člen predstavenstva spoločnosti

Nemocnica Zvolen a. s.





01

17

06 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2019
A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke
za rok 2019 a individuálna účtovná závierka za rok 2019

Deloitte Audit s.r.o. 
Digital Park II, Einsteinova 23 
851 01 Bratislava  
Slovenská republika 
 
Tel: +421 2 582 49 111 
deloitteSK@deloitteCE.com 
www.deloitte.sk 
 
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B 
IČO: 31 343 414 
IČ pre DPH: SK2020325516 

 
 

 
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private 
company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry 
združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas. 
 
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného 
a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho 
prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa 
usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.  
 

Nemocnica Zvolen a. s. 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Nemocnica Zvolen a. s.: 

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Názor 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Nemocnica Zvolen a. s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá 
zahŕňa súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, 
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému 
dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o účtovníctve“).    

Základ pre názor  

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa 
týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od 
spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš 
audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 
a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti 
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.   

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania 
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti 
v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú 
reálnu možnosť než tak urobiť. 

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva spoločnosti. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor 
audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa 
Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, 
že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe 
tejto účtovnej závierky.  
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V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok 
a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho: 
 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku 

podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor
audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko 
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, 
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly. 

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské 
postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol 
spoločnosti.

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných 
odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.

 Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého 
pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť 
schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná 
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené 
v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. 
Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy 
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať 
v nepretržitej činnosti.

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií,
ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme 
auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, 
ktoré počas nášho auditu zistíme.
SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek 
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie 
vo výročnej správe. 
V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými 
vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou 
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú 
byť významne nesprávne. 
Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve.
Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za 

daný rok, 
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu 
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme 
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme 
mali uviesť.

Bratislava 1. apríla 2020

Ing. Wolda K. Grant, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 921

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o. 
Licencia SKAu č. 014

Ing. Wolda K. Grant, FCCA
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UZPODv14_2

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

2023053065 45594929

7929243

1525075

6404168

4658288

4443754

1489419

2954335

2206144

119925

88042

31883

46251

119925

88042

31883

46251

4233829

1401377

2832452

2069893

958976

144527

814449

591978

2287669

1256850

1030819

808629
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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

2023053065 45594929

987184 987184

669286

90000 90000

90000

90000 90000

90000
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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

2023053065 45594929

3218132

35656

3182476

2322392

497830 497830

577496

497830 497830

577496

80916 80916

47584
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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/

2023053065 45594929

80916 80916

47584

2506181

35656

2470525

1681878

2501296

35656

2465640

1669682

116068

35179

80889

38760
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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

2023053065 45594929

2385228

477

2384751

1630922

2141 2141

9797

2744 2744

2399
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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

2023053065 45594929

133205 133205

15434

4216 4216

3393

128989 128989

12041

267357 267357

129752

252857 252857

2417

14500 14500

127335

6404168 4658288

491586 378016

25000 25000

25000 25000

303164 303164

5000 5000

5000 5000
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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

2023053065 45594929

44850

44850

113572 44852

5814642 4176538

342351 384609

117871 84054

224480 300555
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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

2023053065 45594929

164466 169366

164466 169366

5060741 3266298

1512399 1404034

605305 954554

907094 449480

1886053 373594

678114 616162

460187 389396

170555 96216

353433 386896

247084 356265

65140 156999

181944 199266

97940 103734

29259 11652

68681 92082
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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

2023053065 45594929

20940646 18790487

21105222 18962822

1374 645

20939272 18789842

174 273

74 61389

164328 110673

20991773 18928336

1374 378

3991929 4090984

2362202 1931193

14371717 12468049

10422014 9121051

2280 2433

3656517 3130040

290906 214525

21068 29866

164484 239508

164484 239508

61713

26853

78999 79792

113449 34486
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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

2023053065 45594929

14585315 12768205

32145 30769

29242 27445

22636 20709

6606 6736

7 182

2896 3142
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Strana 12

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

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

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

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

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

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2023053065 45594929

–32145 –30769

81304 3717

–32268 –41135

1064 657

–33332 –41792

113572 44852
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Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2 0 2 3 0 5 3 0 6 5 IČO 4 5 5 9 4 9 2 9
Nemocnica Zvolen a. s.

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo Nemocnica Zvolen a. s. 
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

Dátum založenia 13. mája 2010
Dátum vzniku (podľa obchodného registra) 5. júna 2010
Hospodárska činnosť

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
- prostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť,
- zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 
- ústavná zdravotná starostlivosť, 
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť,
- pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne,
- prenájom hnuteľných vecí,

- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- administratívne služby,
- vedenie účtovníctva,
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie poštových služieb,
- jednotka intenzívnej starostlivosti v špecializačnom odbore: chirurgia, vnútorné lekárstvo, neurológia,

- reklamné a marketingové služby,
- zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

2. Zamestnanci

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

37

663

643

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobieBežné účtovné obdobie

32

711

657

Názov položky

počet vedúcich zamestnancov

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

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak 
nie je uvedené inak)

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré 
má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva 
a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). 

- zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore v kategórii lekár: gynekológia a 
pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia,

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod),

- zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore v kategórii lekár: otorinolaryngológia,

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Nemocnicu Zvolen a. s. Bola zostavená za účtovné obdobie od 
1. januára do 31. decembra 2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre 
podnikateľov. 

13
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2 0 2 3 0 5 3 0 6 5 IČO 4 5 5 9 4 9 2 9
Nemocnica Zvolen a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak 
nie je uvedené inak)

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018

6. Konsolidovaná účtovná závierka

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. 

2.

3. 

4. 

5.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek 
špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali 
spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Nemocnica Zvolen a. s. za rok 2018 schválilo riadne valné zhromaždenie, 
ktoré sa konalo dňa 5. júna 2019. 

Spoločnosť Nemocnica Zvolen a. s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s., so sídlom Palisády 56, Bratislava, 
ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť AGEL SK a.s., je dcérskou spoločnosťou 
spoločnosti AGEL a.s., so sídlom v Prahe, Jungmannova 28/17, Česká republika, a táto spoločnosť má 100-percentný podiel na 
jej základnom imaní. Spoločnosť AGEL a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov 
konsolidovaného celku. Spoločnosť AGEL SK a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za spoločnosti skupiny AGEL so 
sídlom v Slovenskej republike. 

Spoločnosť AGEL a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Základné 
identifikačné údaje pre uloženie konsolidovanej závierky sú B 3941 v registri Krajského súdu v Brne, Česká republika. 
Spoločnosť AGEL SK a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za spoločnosti skupiny AGEL so sídlom v Slovenskej 
republike. 

Spoločnosť Nemocnica Zvolen a. s., má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou s 100-percentným podielom 
v spoločnosti Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., so sídlom vo Zvolene, Kuzmányho nábrežie 28 a rovnako podlieha 
konsolidácií spoločnosťou AGEL a.s..

Spoločnosť Nemocnica Zvolen a. s., je sesterskou spoločnosťou spoločností AGEL Clinic s.r.o., NEMOCNICA Bánovce - 3. 
súkromná nemocnica, s.r.o., Nemocnica Handlová-2.súkromná nemocnica, s.r.o., Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v 
Kežmarku n. o., Nemocnica Komárno s.r.o, Nemocnica Košice - Šaca, a.s., Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Nemocnica 
Levice s.r.o., Nemocnica Zlaté Moravce a.s., Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., AGEL DIAGNOSTIC a. s., MEDI 
RELAX M+M s.r.o., AGEL Servis SK s. r. o., AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Perfect Distribution a.s.- 
organizačná zložka, Dom sociálnych služieb Krupina n.o., Nadácia Agel, Senior centrum Svätej Kataríny, n.o., AGEL SSC s.r.o., 
FINHOSP III, s.r.o., FINHOSP PLUS, s.r.o., Nemocničný holding, SILICEA s.r.o., ktoré sú vlastnené spoločnosťou AGEL SK a.s.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre 
podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, 
t. j. v eurách.

Účtovná závierka za rok 2019 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. 
Spoločnosť je závislá na financovaní zo strany hlavnej materskej spoločnosti AGEL a.s. a iných spoločností v skupine 
prostredníctvom pôžičiek a obchodných záväzkov. Vedenie spoločnosti očakáva, že AGEL a.s., prostredníctvom svojej 100-
percentnej dcérskej spoločnosti AGEL SK a.s., bude podporovať činnosť spoločnosti najmenej počas nasledujúcich 
12 mesiacov s cieľom zabezpečiť nepretržité trvanie jej činnosti. 

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky 
náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia 
hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy spoločnosti tvoria najmä tržby s poskytovania ústavnej a ambulantnej starostlivosti. 
Výnosy z z poskytovania zdravotnej starostlivosti sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

14
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2 0 2 3 0 5 3 0 6 5 IČO 4 5 5 9 4 9 2 9
Nemocnica Zvolen a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak 
nie je uvedené inak)
6.

7.

8. 

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

a)

b) 

c) 

d)

e)

f) Zásoby obstarané kúpou:

g) 

h)

i) Pohľadávky:

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé 
alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej 
pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, 
ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu 
od takýchto odhadov líšiť.

Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym 
novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch 
transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a 
záväzkov je takéto:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa 
majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto 
obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.).

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

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
- Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne - reálnou hodnotou.
- Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený - reálnou hodnotou.
- Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné 
práce - reálnou hodnotou.
- Majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti a majetok 
nadobudnutý zámenou - reálnou hodnotou.

Pri predaji majetku dohodou o predaji majetku a spätnom prenájme sa strata z predaja účtuje priamo do výkazu ziskov 
a strát a pri zisku z predaja sa zisk rozpúšťa rovnomerne do výnosov podľa doby trvania nájmu.

Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania 
(celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je 
v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých záväzkoch a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné 
náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa 
účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace 
s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.

Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, 
a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

Nakupovaný materiál  – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického 
priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa 
podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.

Nakupovaný tovar  – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického 
priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Zásoby krvi a krvných výrobkov sa oceňujú v zmysle cien transfúznych liekov, podľa Opatrenia Ministerstva zdravotníctva 
SR č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Zásoby obstarané iným spôsobom – obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo 
zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

15
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j)

k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

l) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

n) Pôžičky a úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

p) Prenajatý majetok  sa v súvahe nevykazuje, je vedený na podsúvahovom účte v obstarávacej cene.

q) 

r)

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) 

- k pochybným pohľadávkam, výška sa stanovuje a prehodnucuje individuálne

Od 1.1.2019 Spoločnosť prehodnotila dobu životnosti jednotlivých majetkov a pristúpila k zmene doby odpisovania. 

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov platné od 1.1.2019 sú:

V prípade, ak by nedošlo ku zmene odpisových dôb, ročný odpis by bol vyšší o 115 tis. EUR

Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje 
hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady 
súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred 
zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou 
v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité 
daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použije sadzba dane z príjmov platná 
v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, 
opravných položiek a odpisov.

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpanú dovolenku a nevyfakturované 
dodávky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. 

Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v 
účtovníctve, a to:

Plán odpisov - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na 
odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej 
spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci 
zaradenia do používania.

10 - 2,5%
Zdravotnícke prístroje 4 - 15 rokov 25 - 6,67%

Druh majetku Životnosť Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby 40 - 60 rokov 2,5 - 1,67%

Dopravné prostriedky 6 - 8 rokov 16,67 - 12,5%
Inventár 5 - 10 rokov 20 - 10 %
Softvér 5 - 12 rokov 20 - 8,3%

Kancelárska a IT technika 3 - 20 rokov 33,3 - 5%
Nábytok 10 - 15 rokov 10 - 6,67%
Technológie 10 - 40 rokov 

16
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Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

b) 

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

12. Oprava významných chýb minulých účtovných období

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY  

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0
Prírastky 0 0 0 0 0 6 410 0 6 410

0

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného 
obdobia 0 112 437 0 0 0 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované 
náklady 
na vývoj

Softvér Oceniteľné 
práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný 

DNM

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM
Spolu

0

0

46 251

31 883

0

0

0

0

Prvotné ocenenie

Zostatková hodnota 

0

0
0

0

72 596

15 446

88 042

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

72 596

15 446
0

0

0
0

0

0 0 0
Úbytky

0

0
0
0

0 118 847

0
0

0

Presuny 0 0 0

112 437

0
0
0

0

Stav na začiatku účtovného 
obdobia

0

119 925

0

0

46 251

31 8830

0

0

0

0

Oprávky

88 042

1 078

119 925

Ostatný DNMGoodwillOceniteľné 
právaSoftvér

Bežné účtovné obdobie

Prírastky

Stav na konci účtovného 
obdobia

Stav na začiatku účtovného 
obdobia

0

1 078
0

-1 078

0

0

0
0
0

0

118 847

1 078
0
0

Prírastky

Stav na začiatku účtovného 
obdobia

Stav na konci účtovného 
obdobia

0

0
0
0

0

Dlhodobý nehmotný majetok Aktivované 
náklady 
na vývoj

Spolu
Poskytnuté 
preddavky 

na DNM

Obstarávaný 
DNM

Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode 
peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet 
zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej 
meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň 
vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa 
referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

Stav na konci účtovného 
obdobia

Presuny
Úbytky

Prírastky softvéru zahŕňajú nákup softvérového modulu SOOL a licencie Liveagent. 

17
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1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Presuny 0

0 0

1 401 377

154 878

Obstarávaný 
DHMOstatný DHM

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá

0

Zostatková hodnota 

Stav na konci 
účtovného obdobia

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0 814 449 1 030 819 0

Prvotné ocenenie

0 2 069 893

0 0 0 0 0

Presuny 0

001 930 733722 4160

0 0 0 0 0

0 591 978 808 629 0 0 0

0 0 0 0

0

0 4 233 829

0

0

Oprávky

Stav na konci 
účtovného obdobia

Úbytky 6 043 0 0 0 0 0

0 0 987 184 0 2 832 452

0 130 438 0 0 0

669 286

1 252 542

0 0 6 043

0 144 527 1 256 850

Prírastky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

0 14 089 140 789 0 0

1 122 104 0

0 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

Presuny 0 236 560 362 979 0 0 0 -599 539 0 0

0 958 976 2 287 669 0

Úbytky
Prírastky

0 0 6 043 0 0 0 0 0 6 043
917 437 0 917 437

0 0 987 184

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí

Pestovateľ-  
ské celky 
trvalých 
porastov

Spolu
Poskytnuté 
preddavky 

na DHM

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku účtovného 
obdobia 0 54 263 54 263

Stav na konci účtovného 
obdobia 0 46 251 0 0

Bežné účtovné obdobie

3 322 4350669 2860

0

Dlhodobý hmotný 
majetok

0 0 46 251

0 0 0 0 0

Stav na konci účtovného 
obdobia 0 72 596 0 0 0 0 0 72 596

Prírastky 14 422 14 422
Úbytky 0

Stav na konci účtovného 
obdobia 0 118 847 0 0 0 0 0 118 847

Oprávky
Stav na začiatku účtovného 
obdobia 58 174 58 174

Presuny 0 6 410 0 0 0 -6 410 0 0

Prírastky stavieb zahŕňajú najmä rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a oddelenia rádiológie v Krupine. 
Prírastky samostatných hnuteľných vecí tvorí z 54 % nákup zdravotnej techniky, z 26 % nákup serverov k zefektívneniu 
poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. 

Obstaravaný dlhodobý hmotný majetok zahŕňa hlavne projektové práce súvisiace s modernizáciou infraštruktúry pre lepšie 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Prírastky softvéru zahŕňajú najmä nákup laboratórno informačného systému Stapro, modul pre spustenie rozšírenej funkcie od 
PROSOFT a licencie Windows.

18
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1.3. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

2. Dlhodobý finančný majetok 

2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Stav na konci 
účtovného obdobia
Oprávky

0 225 469

0 0

0 0 0 -631 615 0 0

0 0

722 416 1 930 733 0 0 0 669 286

925 999 0 0 0

0 0 1 753
0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

130 438 1 122 104 0 0 0 0 0 1 252 542

0Presuny 0 0 0 0 0
Úbytky 0 0 1 753 0

Dlhodobý finančný 
majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ

Podielové CP 
a podiely 

v spoločnosti
s podstatným

vplyvom

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely

Pôžičky ÚJ 
v kons. celku Ostatný DFM

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac jeden 

rok

Obstarávaný  
DFM

Poskytnuté 
preddavky 

na DFM
Spolu

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 591 978 808 629 0 0 0

Prírastky stavieb zahŕňajú rekonštrukciu oddelenia neurológie, pediatrie, vnútorného lekárstva a chirurgických operačných sál. 
Prírastky samostatných hnuteľných vecí tvorí z 70 % nákup zdravotnej techniky, z 23 % nákup kancelárskej techniky a inventáru 
a zvyšok predstavuje nákup aút. 

Obstaravaný dlhodobý hmotný majetok zahŕňa hlavne projektové práce súvisiace s modernizáciou infraštruktúry pre lepšie 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na  dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v prospech tretích strán a disponovanie 
s týmto majetkom nie je obmedzené.

669 286 0 2 069 893

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 90 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000

0

0 102 827 0 0 1 028 826

Prírastky 0 27 611 197 858 0 0 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia 0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 437 099 557 362 0 0 0 241 325 0 1 235 786

0 3 322 435

0 0 0 0 0 1 059 576 0 1 059 576
Úbytky 0 0 1 753 0 0 0 0 0 1 753
Presuny 0 182 490 449 125

Prírastky 0

0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 539 926 1 483 361 0 0 0 241 325 0 2 264 612

Prvotné ocenenie

Dlhodobý hmotný 
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí

Pestovateľ-  
ské celky 
trvalých 
porastov

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá
Ostatný DHM Obstarávaný 

DHM

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM
Spolu

0 0Prírastky 0

K 31. decembru 2019 bol vykonaný test na znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku. Spoločnosť použila na testovanie 
zníženia hodnoty metódu diskontovaných budúcich peňažných tokov vychádzajúc z dlhodobého finančného plánu s následnou 
perpetuitou. Finančný plán uvažuje s rastom tržieb v rozpätí 7 – 9% ročne, rastom nákladov v rozpätí 3– 9% ročne, čo vedie k 
zlepšeniu ukazovateľa ziskovosti EBITDA a priemernému nárastu pri jednotlivých spoločnostiach v rozpätí 3 – 14% ročne. V 
dôsledku významných investícií do dlhodobého hmotného majetku očakávame skokový nárast výnosov, tržieb a EBITDA v roku 
2020. Tento rast vychádza z medicínskej optimalizácie v príprave na stratifikáciu, rast hotovostných tržieb za poplatky od 
pacientov, tlak na zvyšovanie tržieb zo ZP na základe skutočnej výkonnosti. Pri výpočte súčasnej hodnoty sa využíva koeficient 
WACC vo výške 4,2% a tempo rastu vo výške 2,0%. Tieto parametre zohľadňujú aktuálny vývoj v zdravotníckom sektore. 
Nebolo identifikované žiadne znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku.
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2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie s dlhodobým finančným majetkom

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu

Sociálne poistenie

V splatnosti Po splatnosti Spolu

Krátkodobé pohľadávky Bežné účtovné obdobie

70 792 113 663

0

Pohľadávky z obchodného styku 2 289 620 95 608 2 385 228

2 145 260

42 871

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

90 000 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 90 000

Presuny

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok v prospech tretích strán a disponovanie s týmto 
majetkom nie je obmedzené.

90 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000

0

90 000 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia

0 0 0 0

Prírastky 0

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 0

0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci 
účtovného obdobia 90 000 0 0 0 0

0

0 0 90 000

Opravné položky
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 0 0

0

Presuny

0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 000

0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia 90 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000

Dlhodobý finančný 
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ

Podielové CP 
a podiely 

v spoločnosti
s podstatným

vplyvom

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely

Pôžičky ÚJ 
v kons. celku Ostatný DFM

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac jeden 

rok

Obstarávaný  
DFM

Poskytnuté 
preddavky 

na DFM
Spolu

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Účtovná hodnota
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 90 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000

Presuny

Opravné položky
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia 90 000 0 0 0 0 0 0 0 90 000

Prírastky
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 405

0

Účtovná hodnota

Stav na začiatku 
účtovného obdobia

Úbytky
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Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní. 

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

3.3. Zabezpečenie pohľadávok

4. Finančné účty

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

2 399 0 2 399

73 736

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 0 0 0

Sociálne poistenie 0 0

V splatnosti Po splatnosti

2 339 521 166 660 2 506 181

203

Spolu

Daňové pohľadávky a dotácie

Pohľadávky z obchodného styku 1 610 118 21 281 1 631 399

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ

Spoločnosť má na základe zmluvy o kontokorentnom úvere zriadené záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku.

0

Daňové pohľadávky a dotácie 9 797 0

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny 4 216 3 393

0 0 35 656

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu

0 0 0 0 0

Iné pohľadávky 477 0 0 0 477

Iné pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky spolu 1 717 5341 625 894 91 640

Pohľadávky

Bežné účtovné obdobie

Stav  OP na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba OP

Zúčtovanie OP z dôvodu 
zániku opodstat-

nenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu 
vyradenia majetku 

z účtovníctva

Stav OP na konci 
účtovného obdobia

9 797

Iné pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky spolu

2 141 2 141

2 744 2 744

Krátkodobé pohľadávky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku 3 377 70 359

0 203

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 0 0 0

35 179

0 0

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 35 179 0 0 0

Spoločnosť vytvára opravné položky na pochybné pohľadávky, u ktorých je riziko ich nezaplatenia. Výška opravných položiek sa 
prehodnocuje a stanovuje individuálne. 

Pohľadávky spolu 35 656 0
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5. Časové rozlíšenie

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Zákonný rezervný fond vo výške 5 000 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2018

1.3. Návrh na rozdelenie účtovneho zisku za rok 2019

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Nadlimit 0 112 835
Dobropis za nákup liekov 14 500 14 500

Základné imanie pozostáva zo 100 kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 250 EUR v listinnej podobe. Výška 
základného imania je 25 000 EUR.

O vysporiadaní zisku za rok 2019 rozhodne valné zhromaždenie. Predstavenstvo spoločnosti navrhne akcionárom zisk za rok 
2019 vo výške 113 572 EUR preúčtovať v plnej výške na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Spolu

Iné 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty minulých období

Prídel na zvýšenie základného imania

Prídel do sociálneho fondu

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Prídel do zákonného rezervného fondu

Rozdelenie účtovného zisku

Účtovný zisk 

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

44 850

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

44 580

44 580

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 14 500 127 335

Nájomné 249 978 529

Ostatné náklady 1 542 558

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Poistenie 1 337 1 330

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 252 857 2 417

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho: 0 0

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 133 205 15 434

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky termínované 0 0

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 
banky 128 989 12 041
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3. Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Rezerva na jubileá 2 340 3 962 -2 340 0 3 962

Rezerva na odchodné 98 166 117 296 -98 166 0 117 296

Rezervy sú vytvorené z dôvodu nevyfakturovaných služieb a dodávok v príslušnom roku a nevyplatených nákladov 
zamestnancom, ktoré sú splatné v nasledujúcom roku.

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Rezerva na odchodné bude použitá v čase odchodu do dôchodku podľa Zákonníka práce a jubileá v čase dosiahnutia 50. roku 
života podľa kolektívnej zmluvy. Spoločnosť tiež v roku 2019 prepočítala vytvorenú rezervu na odchodné zamestnancov v 
členení na odchodné s nárokom na výplatu do 1 roka vo výške 117 296 EUR a na odchodné s nárokom na výplatu nad 1 rok vo 
výške 143 919 EUR. V prípade rezervy na odchodné majú zamestnanci spoločnosti nárok na jednorazový príspevok pri odchode 
do starobného alebo invalidného dôchodku vo výške dvoch mesačných platov.

29 976

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 396 222 356 265 -396 222 0 356 265

Rezerva na nevyčerpanú 
dovolenku 330 270 156 999 -330 270 0 156 999

Ostatné krátkodobé 
rezervy -34 554 78 008 34 554 0 78 008

Rezerva na jubileá 36 462 25 447 -36 462 0 25 447

Dlhodobé rezervy, 
z toho: 209 834 169 366 -209 834 0 169 366

Rezerva na odchodné 173 372 143 919 -173 372 0 143 919

-25 447 0 25 504

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 356 265 247 084

148 064 -117 296 0 148 064

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného 

obdobia

Rezerva na odchodné 117 296

Rezerva na nevyčerpanú 
dovolenku

Názov položky Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného 

obdobia

156 999 65 140 -156 999 0 65 140

Rezerva na jubileá 3 962 3 904 -3 962 0 3 904

Ostatné krátkodobé 
rezervy 78 008 29 976 -78 008

Dlhodobé rezervy, 
z toho: 169 366 164 466 -169 366 0 164 466

Rezerva na odchodné 143 919 138 962 -143 919 0 138 962

Rezerva na jubileá 25 447 25 504

-356 265 0 247 084
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3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka 

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

3.4. Záväzky z cash-poolingu a prijatej dlhodobej pôžičky

80 916
80 916

-33 332

Spoločnosť Suma v EUR Úroková sadza (%) Dátum splatnosti Ručenie
Suma splatná v EUR

Čerpanie sociálneho fondu 

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

zdaniteľné

odpočítateľné

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

zdaniteľné

Sadzba dane z príjmov ( v %)

129 075

129 075

0

97 511

97 511

0

21%

2 762

0

odpočítateľné

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho:

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu 84 054 49 564

-58 120 -44 364

Konečný zostatok sociálneho fondu 117 871 84 054

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 91 937 78 854

Tvorba sociálneho fondu spolu 91 937 78 854

Zaúčtovaná ako náklad

Iné

Zmena odloženého daňového záväzku
Odložený daňový záväzok

Zaúčtovaná do vlastného imania

Zaúčtovaná  ako náklad

Uplatnená daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka

47 584
-41 792

0

2 762

47 584

Zaúčtovaná do vlastného imania

-388 076

-388 076

21%

Záväzky po lehote splatnosti 5 028 209 237 465

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 32 532 3 028 833

Dlhodobé záväzky spolu 342 351 384 609

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov 0

Krátkodobé záväzky spolu 5 060 741 3 266 298

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až 
päť rokov 342 351 384 609
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4. Časové rozlíšenie 

5. Záväzky z finančného prenájmu 

V. VÝNOSY

0

Ostatné výnosy 63 024 75 264

Dary 23 691 10 021

Dary 5 657 16 818

Výnosy budúcich období krátkodobé, 
z toho: 68 681

Výnosy budúcich období dlhodobé, 
z toho: 29 259 11 652

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0

Finančný náklad 4 592 5 879 0 6 381 9 918 101

Spolu 91 381 230 359 0 109 193 293 133 17 441

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu zdravotníckej techniky – Endoskopická technika, Anesteziologické prístroje, 
Ultrazvukový prístroj, Ultrazvukový prístroj a vozidlá. Priemerná doba trvania prenájmu je 5 rokov. Úrokové sadzby sú stanovené 
pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Splatnosť Splatnosť

do jedného roka 
vrátane

od jedného roka do 
piatich rokov 

vrátane
viac ako päť rokov do jedného roka 

vrátane

od jedného roka do 
piatich rokov 

vrátane
viac ako päť rokov

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2019 a 31. decembru 
2018 takáto:

Istina 86 789 224 480 0 102 812 283 215 17 340

Názov položky

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

92 082

Ostatné výnosy 5 568 1 631

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Spoločnosť Suma v EUR Úroková sadza (%) Dátum splatnosti Ručenie
v r. 2019 po r. 2019

AGEL a.s. 1 636 053 1,20% n/a žiadne 1 636 053

Za účelom zabezpečenia krátkodobej likvidity a krátkodobého financovania medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. má spoločnosť 
AGEL SK a.s. uzavretú zmluvu s Československou obchodnou bankou a.s. o poskytovaní reálneho dvojsmerného cash-poolingu 
pre spoločnosti v skupine AGEL SK a.s. Na základe tejto zmluvy zabezpečuje materská spoločnosť likviditu pre Nemocnicu 
Zvolen, a.s. formou refinancovania pôžičiek zo zdrojov získaných od Československej obchodnej banky a.s. Likvidita spoločnosti 
je zabezpečovaná do výšky limitovanej denným limitom prečerpania k 31.12.2019 vo výške 3,6 milióna EUR. Pohyby peňažných 
prostriedkov v rámci reálneho dvojsmerného cash-poolingu predstavujú vzájomné pôžičky medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. 
a sú v účtovnej závierke vykázané ako záväzok/pohľadávka voči materskej spoločnosti podľa povahy zostatku.

-

Celkom 1 636 053 - - - 1 636 053 -
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak 
nie je uvedené inak)

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

0 0

0 0

aktivácia materiálu a tovaru 174 273

Tovar Celkom

0

0 0

0 0

0

výnosové úroky

0 0

16 168 869

ostatné 137 404 96 061

Finančné výnosy, z toho:

Čistý obrat celkom

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 174 273

aktivácia vnútroorganizačných služieb

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

20 940 646 18 790 487

Ostatné významné položky výnosov 
z hospodárskej činnosti, z toho: 164 402 172 062

10 830 13 743

poistná udalosť

ostatné finančné výnosy

Ostatné významné položky finančných výnosov, 
z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka

Kurzové zisky, z toho: 0 0

tržby z predaja DHM

prijaté dary

0 61 389

Názov položky

Čistý obrat

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

Tržby z predaja služieb 20 939 272 18 789 842

Tržby za tovar 1 374 645

Výnosy zo zákazky

645

645
20 940 646

20 940 646
18 790 487

18 790 487Spolu
Slovensko

20 939 272
20 939 272 18 789 842

18 789 842
1 374

1 374

Bezprostred- 
ne predchádza- 

júce účtovné 
obdobie

Služby

Oblasť odbytu Bezprostred- 
ne predchádza- 

júce účtovné 
obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostred- 
ne predchádza- 

júce účtovné 
obdobie

Bežné účtovné 
obdobie
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak 
nie je uvedené inak)

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1.

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

163 914opravy a udržiavanie

ostatné

poistenie 41 587 14 694

nájomné 421 828 638 386

dodávateľské stravovanie 385 994 366 370

ostatné 1 383 438 751 863

Ostatné významné položky nákladov 
z hospodárskej činnosti, z toho: 78 999 168 358

zostatková cena predaného DHM 0 61 713

tvorba a zúčtovanie opravných položiek k 
pohľadávkam 0 26 853

Náklady za služby poskytnuté audítorom, ostatné náklady z hospodárskej činnosti a finančné náklady

160 625

2 362 202 1 931 193

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 10 317 10 660

37 412 65 098

iné uisťovacie audítorské služby 0 0

súvisiace audítorské služby 0 0

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby 0 0

0 0

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 10 317 10 660

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

30 769

Kurzové straty, z toho: 7 182

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka 0 0

Finančné náklady, z toho: 32 145

Ostatné významné položky finančných nákladov, 
z toho: 32 138 30 587

nákladové úroky 29 242 27 445

ostatné náklady na finančnú činnosť 2 896 3 142

27
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VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2019 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. 

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých 
daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných 
dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená 
daňová pohľadávka

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom 
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieBežné účtovné obdobie

Daňovo neuznané náklady

Výnosy nepodliehajúce dani

Umorenie daňovej straty

x x 3 717 x x

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov

Suma odloženej daňovej pohľadávky 
týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných 
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 
pohľadávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad 
alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov

teoretická daň x 17 074 21% x 781 21%

Iné - 0 - - 0 -

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky - 0 - - -

220 130 46 227 21% 437 261 91 825 21%

500 580 105 122 21% 318 079 66 797 21%

- 0 - - -

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

Výsledok hospodárenia pred  
zdanením, z toho: 81 304

-

Zmena sadzby dane - 0 - - 0 -

Daňová licencia - 0 - - 0 -

-122 898

28
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VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

2. Podsúvahové účty

3. Nenávratný finančný príspevok 

Majetok prijatý do úschovy

Pohľadávky z derivátov

Záväzky z opcií derivátov

Odpísané pohľadávky

Pohľadávky z leasingu

302021P223

Kód projektu

Spoločnosť v roku 2018 podpísala zmuvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/019-Z-302021P223-
117/2018. 

Schválená výška projektu

7 164 152 EUR 

Názov projektu
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej 
zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s.

Iné položky 1 028 023 1 024 485

Názov položky

Prenajatý majetok

Majetok v nájme (operatívny prenájom) 13 541 992 13 541 992

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

0 -

x 1 064 - x 657 -

x -32 268

Odložená daň z príjmov

Celková daň z príjmov 

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité 
obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia 
z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2019 daňové priznania spoločnosti 
za roky 2015 až 2019 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Od 1. júla 2010 spoločnosť prevádzkuje nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola prenajatá Banskobystrickým samosprávnym 
krajom na obdobie 25 rokov do 31. decembra 2035. Ročný prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku nemocnice vo Zvolene 
predstavuje 500 tisíc EUR. Nájomca má prednostné právo na predĺženie doby nájmu na ďalších 15 rokov. Suma prenajatého 
nehnuteľného a hnuteľného majetku nemocnice vo Zvolene predstavuje 12 944 tisíc EUR.

Od 1. decembra 2010 spoločnosť prevádzkuje nemocnicu v Krupine, ktorá jej bola prenajatá mestom Krupina na obdobie 25 
rokov do 31. decembra 2035. Ročný prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku nemocnice v Krupine predstavuje 5 tisíc 
EUR. Nájomca má prednostné právo na predĺženie doby nájmu na ďalších 15 rokov. Suma prenajatého hnuteľného majetku 
predstavuje 598 tisíc EUR.

0 -

Záväzky z leasingu

x -33 332 - x -41 792 -

x -41 135 -

Spolu

Splatná daň z príjmov

29
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IX. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti a ostatné spoločnosti 
v skupine AGEL. Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. 
O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach 
poznámok.

Poskytnuté záruky

Poskytnuté pôžičky

Nepeňažné preddavky

Peňažné  preddavky

Nepeňažné príjmy

Výška priznaných odmien

Iné

Odpustené a odpísané pôžičky

Použité finančné prostriedky 
alebo iné plnenia na súkromné 
účely

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

-

Druh príjmu, výhody

2 433
Peňažné príjmy

2 280

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov      

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných

2 280

Spriaznená osoba Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy

2 433

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Materská účtovná jednotka

31. december 2019

Splatené pôžičky

AGEL SK a.s. 1 585 1 914 126 128 571 217

Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv:
Dcérska účtovná jednotka

Diagnostické a liečebné centrum Zvolen 93 0 4 320 49 721

Dom sociálnych služieb n.o. Krupina 70 359 0 0 0

Ostatné spriaznené osoby

30
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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XI. 

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Po zostavení, ale pred vydaním tejto účtovnej závierky, v súvislosti s výskytom Koronavírusu SARS CoV-2 (spôsobujúceho 
ochorenie COVID-19), spoločnosť urobila a robí kroky potrebné na minimalizáciu rizika nákazy svojich zamestnancov. 
Spoločnosť prijala množstvo bezpečnostných a metodických opatrení, tiež v nadväznosti na mimoriadne opatrenia vlády 
Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci smerujúce k zamedzeniu šírenia Koronavírusu. Manažment spoločnosti je 
momentálne v procese vyhodnocovania a odhadovania kvantitatívnych a kvalitatívnych dopadov na finančnú pozíciu a budúce 
výsledky spoločnosti. Spoločnosť bude naďalej pozorne sledovať aktuálny vývoj a bude operatívne reagovať, aby ochránila 
zdravie svojich zamestnancov a minimalizovala vplyv na svoje hospodárenie.

AGEL Clinic s. r. o. 1 628 0 0 8 196

25 000

0

0

0

0

AGEL a.s. 2 052 3 805 11 319 2 721

MEDI RELAX M+M s.r.o. 0 1 596 22 824 12

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. 0 0 0 268

Nemocnica Krompachy s.r.o. 0 0 0 24

Perfect Ditribution a.s. OZ 7 000 529 815 6 900 13 000

Nemocnica-Košice Šaca a.s. 1 269 839 4 084 6 972

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. 1 103 0 0 11 700

Nemocnica Levice s.r.o. 21 490 0 0 21 699

AGEL SSC s.r.o. 9 989 56 486 207 969 24 092

Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 103 706 7 260 1 167

31. december 2018

Spriaznená osoba Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy
Materská účtovná jednotka

AGEL SK a.s. 0 660 528 85 322 0

Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv:
Dcérska účtovná jednotka
Diagnostické a liečebné centrum Zvolen 203 600 7 050 64 865

Dom sociálnych služieb n.o. Krupina 70 359 0 0 0

Ostatné spriaznené osoby

AGEL a.s. 0 8 392 10 003 0

Medirelax M+M 0 3 943 15 771 10

Agel Diagnostic a.s. 5 0 0 5

25 000

0

0 0 52 89

Perfect Ditribution a.s. OZ 0 478 479 0 9 000

Nemocnica-Košice Šaca a.s. 920 6 1 575 6 278

Emisné ážio

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Zmena základného imania

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci 

účtovného obdobia

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Základné imanie

Položka vlastného imania

11 692

Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 61 706 7 490 647

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA 
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť sa k 1.1.2020 zlúčila so spoločnosťou Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. a stala sa jeho právnym 
nástupcom. 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. 0 0 0 322

Nemocnica Levice s.r.o. 0 0 0 342

AGEL SSC s.r.o. 2 390 6 229 181 303

Nemocnica Komárno s.r.o. 670 0 378

Nemocnica Komárno s.r.o. 720 0 0 1 901

31
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XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – 
podnikateľa 0

Vyplatené dividendy 0

Ostatné položky vlastného imania 0

Neuhradená strata minulých rokov -2 007 938 2 761 445 -753 508 0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -753 508 44 852 753 508 44 852

Štatutárne fondy a ostatné fondy 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 0

Zákonný rezervný fond 5 000 5 000

Nedeliteľný fond 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 
a rozdelení 0

174 609 -2 761 445 303 164
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0

Emisné ážio 0

Ostatné kapitálové fondy 2 890 000

Zmena základného imania 0

Položka vlastného imania
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci 

účtovného obdobia
Základné imanie 25 000 25 000

44 852

303 164

0

0

0

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0

0

113 572 113 572

0

0

0

44 852

-44 852

5 000

0

0

44 852

00

303 164

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 
a rozdelení

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov

Ostatné kapitálové fondy

5 000

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, 
kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri 
ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka.

Spoločnosť zahrňuje medzi peňažné prostriedky aj zostatok na cash-poolingovom účte zriadenom v rámci skupiny AGEL SK 
prostredníctvom bankového účtu v Československej obchodnej banke a.s. s celkovým denným limitom čerpania k 31. 
decemberu 2019 do výšky 3,6 milióna EUR (viď poznámku IV. 3.6). Tento cash-poolingový účet je využívaný na financovanie 
prevádzkovej činnosti spoločnosti.

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – 
podnikateľa

Ostatné položky vlastného imania

Vyplatené dividendy

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Neuhradená strata minulých rokov

Nerozdelený zisk minulých rokov

Štatutárne fondy a ostatné fondy

Nedeliteľný fond

Zákonný rezervný fond

0

32
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Poznámky Úč POD 3 - 01 DIČ 2 0 2 3 0 5 3 0 6 5 IČO 4 5 5 9 4 9 2 9
Nemocnica Zvolen a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak 
nie je uvedené inak)

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Cash-pooling 361 -1 886 053 -373 594

Spolu - -1 752 848 -358 160

Položka Účet Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peniaze 211 3 496 3 393

Ceniny 213 720 0

Účty v bankách 221 128 989 12 041

33
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
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Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov za rok končiaci: 31.12.2019

Bežné účtovné Minulé účtovné
obdobie obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 81 304 3 717

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet 
A.1.1. až A.1.13) (+/-)

-63 749 130 718

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 164 484 239 508

A.1.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do 
nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A.1.4. Zmena stavu rezerv (+/-) -114 081 -80 425
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -25 653
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -143 399 -30 159
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 29 242 27 445
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)

A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-
)

A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+)

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa 
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 5 2

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou 
položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti

-382 483 1 767 232

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -788 663 1 212 484
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 326 514 595 813
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 79 666 -41 065

A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov (-/+) 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach 
prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.) -364 928 1 901 667

A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)
A.4. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-) -29 242 -27 445
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.) -394 170 1 874 222

A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 
činností (-/+) -1 049 -5 693

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 (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.) -395 219 1 868 529

Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -1 084 -6 411
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -911 596 -1 059 192

B.3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, 
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B.6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa 
považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+)

B.9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

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 alebo ak sa tieto výdavky považujú 
za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B.15.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za 
peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B.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 (súčet B.1. až B.20.) -912 680 -1 065 603

Ozna-
čenie Názov položky

Skutočnosť v EUR
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Bežné účtovné Minulé účtovné
obdobie obdobie

Ozna-
čenie Názov položky

Skutočnosť v EUR

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) 174 609
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) 174 609
C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C.1.5 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou 
(-)

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti -86 789 -102 811
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
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 (-) -86 789 -102 811

C.2.8.
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 
nájomcom (-)

C.2.9.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s 
výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C.2.10.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej 
jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

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 prevádzkových činností (-)

C.5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné 
toky z investičnej činnosti (-)

C.6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa 
považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)

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 -86 789 71 798

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) -1 394 688 874 724
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia -358 160 -1 232 884

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových 
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka -1 752 848 -358 160

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-)

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely 
vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) -1 752 848 -358 160




