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Zostavené podľa opatrenia č.MF/389/2014 Z. z. a 25/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.
ČL. I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Názov spoločnosti: HOCHTIEF SK s.r.o.
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO Spoločnosti: 44 298 170
Spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená na základe zakladateľskej listiny
dňa 26.08.2008 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 11.09.2008 (Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 54382/B.)
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

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

obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

reklamné a marketingové služby,

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

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla,

inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

prípravné práce k realizácii stavby,

nepravidelná osobná cestná motorová doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktoré majú
okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,

výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

činnosť vykonávaná banských spôsobom v rozsahu § 3 písm. d), e), g), h), zákona č. 51/1998
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov,

výkon činnosti stavbyvedúceho – Inžinierske stavby,

projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

vykonávanie trhacích prác malého rozsahu v odbornosti: strelmajster pre podzemie,

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

podnikanie v oblasti nakladania s iným jako nebezpečným odpadom.
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DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
valným zhromaždením dňa 03.08.2016.

3.

PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od
1. januára 2016 do 31. decembra 2016. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého
trvania účtovnej jednotky.

4.

ÚDAJE O SKUPINE
A.

NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCII
Najvyšším podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je spoločnosť ako dcérska účtovná je HOCHTIEF AG,
Opernplatz 2, Essen 451 28, Nemecko.

B.

MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCII
Materským podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú závierku za skupinu
účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj spoločnosť, je spoločnosť
HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká Republika.

C.

MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK
Kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v bode a) a b) je možné získať v sídle
spoločností.

D.

OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ
A KONOSLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

KONSOLIDOVANÚ

ÚČTOVNÚ

ZÁVIERKU

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou.

5.

POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zames tnancov

Bežné účtovné obdobie
106

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
63
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ČL. II
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Juraj Voleský

Ing. Tomáš Koranda

Jörg Marthew

Gabajova 2594/26

Luční 438

Hölderlinstrasse 7

010 07 Žilina

796 04 Prostějov

459 64 Gladbeck

Slovenská republika

Česká republika

Nemecká spolková republika

do 16.01.2017
Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2016 tak ako aj v roku 2015
poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné
plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

ČL. III
INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1.

VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej
závierke k 31.12.2016 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a
v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a
verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia
majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

2.

INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady
a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce
riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné
položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je
nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej
závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto
skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom
období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob
ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
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6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so
zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky
účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková
doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby
splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so
zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou
dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY
2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.
Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná
hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento
majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri účtovaní goodwillu sa
zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so
záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude
pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 - Goodwill, príslušná časť
goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Goodwill sa účtuje na účte 015Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote
obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov
spoločnosti v roku jeho obstarania.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje
cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu,
poštovné, clo, províziu.
Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo
účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie,
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zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie
v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na
prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.
Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku
jeho obstarania.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý majetok obstaraný na základe zmluvy o predaji a prevode časti podniku bol v účtovníctve
ocenený v reálnej hodnote na základe znaleckého posudku.
g) Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo
vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na
základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podiely voči prepojeným jednotkám,
pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti v rámci
podielovej účasti. Ostatné podielové cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú
cennými papiermi držanými do splatnosti, sú klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.
Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou
než jeden rok, sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich
nedobytnosti. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou
položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
h) Zásoby obstarané kúpou
Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.
Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.
Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.
i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Zásoby vlastnej výroby spoločnosť ku koncu roka ocenila vlastnými nákladmi podľa operatívnych
(plánovaných) kalkulácií. Nákladmi podľa operatívnych (plánovaných) kalkulácií sú náklady stanovené
v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach, určených
technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonu. Spoločnosť v rámci vlastných nákladov
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začlenila priame náklady ako aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vynaložili v súvislosti s výrobnou
činnosťou podniku.
Súčasťou priamych nákladov je priamy materiál, polotovary vlastnej výroby, priame mzdy, náklady na
sociálne zabezpečenie, výrobné obaly.
j)

Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.
k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-ofcompletion-method).
Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa
zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa
rozpočtu alebo pomerom skutočne odovzdaných prác.
Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nemôže spoľahlivo
odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom
období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (ďalej len „metóda nulového zisku“).
Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.
l)

Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných
pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.
Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu
v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).
m) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.
o) Rezervy
Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a
zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.
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p) Dlhopisy
Ako krátkodobý finančný majetok sa dlhopis účtuje, ak je určený na obchodovanie a ak je držaný do
doby splatnosti, pričom splatnosť je do jedného roka. Ako dlhodobý finančný majetok sa dlhopis
účtuje, ak je držaný do doby splatnosti a jeho splatnosť je dlhšia ako jeden rok.
Dlhopisy sa pri ich obstaraní oceňujú obstarávacou cenou.
Ku dňu ocenenia sa dlhopisy určené na obchodovanie oceňujú reálnou hodnotou. Ocenenie dlhopisov
držaných do splatnosti sa odo dňa vyrovnania ich nákupu do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje
o úrokové výnosy.
q) Záväzky
Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií
záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj
v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
r) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového
rozlíšenia.
s) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený
majetok alebo záväzky.
t) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným
obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.
Spoločnosť účtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný
leasing) nasledovne:
- zmluvy uzavreté do 31.12.2003: nájomné je rovnomerne účtované do nákladov podľa
dohodnutej doby leasingu. O majetku spoločnosť účtuje až po skončení doby leasingu, ak
dôjde k jeho odkúpeniu. Pri zaradení predmetu leasingu do majetku spoločnosti, bol majetok
takto zaradený, ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene. Takto obstaraný majetok už nie je
odpisovaný.
- zmluvy uzavreté po 1.1.2004: predmet leasingu je vykázaný v majetku spoločnosti a je aj
odpisovaný. Úrok z leasingu je podľa splátkového kalendára zahrňovaný do nákladov.
u) Daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o dani
z príjmov.
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Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných
rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a
ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť
nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daň sa vypočíta
s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.
v) Majetok nadobudnutý privatizáciou
Spoločnosti sa netýka.
w) Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po
dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaže dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente
doručenia výrobku do cieľového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom
na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako
pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne
a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z poskytovania stavebných prác.

2.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU
Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku
v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený
v účtovníctve a to do jej výšky.
Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe
odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú
v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Druh dlhodobého nehmotného majetku
Goodwill

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

5

rovnomerná

20

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu
stanovenej životnosti odpisovaného majetku.
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Predpokladaná doba
používania v mesiacoch

Metóda
odpisovania

Mesačná odpisová
sadzba v %

Stavby

17

rovnomerná

6

Stroje, prís troje a zari adeni a

17

rovnomerná

6

Dopravné pros tri edky

17

rovnomerná

6

Inventár

17

rovnomerná

6

Iný dl hodobý hmotný majetok

17

rovnomerná

6

Druh dlhodobého hmotného majetku

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

2.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK
a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám
Spoločnosť tvorí opravnú položku k zásobám podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:
Kritériá

Opravná položka v
%

K za s ta ra lým a poš kodeným zá s obá m

100

Nepohyblivé zá s oby od 1 do 2 rokov

100

Nepohyblivé zá s oby od 2 rokov

100

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:
Kritériá

Opravná položka v
%

Po s pl a tnos ti 91 - 180 dní

30

Po s pl a tnos ti 181 - 360 dní

50

Po s pl a tnos ti vi a c a ko 360 dní

100

Pochybné a s porné pohľa dá vky

100

V konkurze

100

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota
pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

2.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO
V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom
určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.
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Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok
a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom
vyhláseným Európskou centrálnou bankou.
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku
a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierku ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného
obdobia.

2.2.5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU
Spoločnosti sa netýka.

2.2.6. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA,
ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV
V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania,
postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto
položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré
vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

2.2.7. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ
Spoločnosti sa netýka.

ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1.

GOODWILL

Spoločnosť v účtovnom období kúpila časť podniku od materskej účtovnej jednotky. Časť podniku
nadobudnutá touto kúpou bola ocenená na základe znaleckého posudku. Reálna hodnota majetku bola
vo výške 386 026,43 EUR a záväzky boli prevzaté v reálnej hodnote v sume 413 495,15 EUR. Z tejto
transakcie preto vznikol goodwill vo výške 27 469,74 EUR, ktorý sa spoločnosť rozhodla odpisovať po
dobu 5 rokov.
2.

DERIVÁTY

a) Významné položky derivátov a vplyv ich precenenia
Spoločnosti sa netýka.

b) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosti sa netýka.
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VLASTNÉ IMANIE

Spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. zaúčtovala na základe rozhodnutia jediného spoločníka z 30.12.2016
vytvorenie kapitálového fondu vo výške 2.775.721,69 €, čím sa o uvedenú sumu zvýšilo vlastné imanie
spoločnosti k 31. 12. 2016 na sumu 2 136 116 €. Na základe uvedeného rozhodnutia spoločníka bude
jeho záväzok z tvorby kapitálového fondu splatený v dvoch častiach, a to v sume 1.387.86,85 € do
31.10.2017 a v sume 1.387.860,84 € do 31.10.2020.

4.

INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH

a)

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Spoločnosti sa netýka.

b)

Zabezpečené záväzky

Spoločnosti sa netýka.

5.

VLASTNÉ AKCIE

Spoločnosti sa netýka.

6.

NÁKLADY A VÝNOSY, KTORÉ MAJÚ VÝNIMOČNÝ ROZSAH ALEBO VÝSKYT

Spoločnosti sa netýka.

ČL. V
INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. PODMIENENÝ MAJETOK A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
a) Podmienený majetok
Spoločnosti je známy nasledujúci podmienený majetok, ktorý nie je vykázaný v súvahe.

b) Podmienené záväzky
Spoločnosti sú známe nasledujúce podmienené záväzky, ktoré nie sú vykázané v súvahe.
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2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia vyskytli nevyskytli významné položky ostatných
finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neevidovala významné položky na podsúvahových účtoch.

ČL. VI
UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná
závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2016, resp. by
významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

ČL. VII
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosti sa netýka.
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