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Čl. I
Všeobecné informácie
(1)

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku :
Obchodné meno:
Elektrovod a.s.
Sídlo spoločnosti:
Miletičova 1, 821 08 Bratislava - Ružinov
Dátum jej založenia: 31.01.2018
Dátum jej vzniku:
14.02.2018
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky /predmet podnikania/
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom hnuteľných vecí
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- vedenie účtovníctva
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

(2)

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej
jednotky.
Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania
činnosti.
(4)
a)

Údaje o skupine účtovných jednotiek, a to:
obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej
súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka,

b)

obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej
súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek
uvedených v písmene a),

c)

adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b),

d)

údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú:

d1)

pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú
účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (podľa IFRS EÚ)

d2)

pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek
Obchodné meno dcérskej spoločnosti

(5)

Sídlo dcérskej spoločnosti

Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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Čl. II
Informácie o orgánoch spoločnosti
Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
štatutárneho dozorného
iného

Druh príjmu, výhody

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov
štatutárneho
dozorného
iného

BUO

Záruky

PUO

Iné zabezpečenie

BUO
PUO

Poskytnuté pôžičky k
poslednému dňu účt. obdobia

BUO

Splatené pôžičky k poslednému
dňu účt. obdobia

BUO

PUO
PUO

Odpustené a odpísané pôžičky k BUO
poslednému dňu účt. obdobia
PUO
Použité finančné prostriedky
Iné plnenia na súkromné účely,
ktoré je potrebné vyúčtovať

BUO
PUO
BUO
PUO

BUO – bežné účtovné obdobie, PUO – predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III
Informácie o prijatých postupoch
(1)

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu
nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:
(2) Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach a zmenách a ich vplyv na majetok
Druh zmeny zásady alebo metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku,
záväzkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky

Dôvod zmeny

(3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
Opis transakcie

Finančný vplyv transakcie na
účtovnú jednotku

Riziká transakcie

(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
4a) Spôsob oceňovania
Obstarávacou cenou
hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
záväzky pri ich prevzatí

2

Prínosy transakcie
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Vlastnými nákladmi
hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Menovitou hodnotou
peňažné prostriedky a ceniny

X

pohľadávky pri ich vzniku
záväzky pri ich vzniku

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení
cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom
metódou FIFO
obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu, za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (VON)

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z
podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom sa istine a
nákladmi súvisiace s obstaraním.
Daň z príjmov splatná - daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o
daniach z príjmov pri sadzbe 21 %.
Náklady a výnosy sa časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci
účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného
obdobia.
Na účte časového rozlíšenia sa neúčtuje ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka
účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania
dotácií a emisných kvót.
4b)

Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku
Charakteristika majetku

4c)

Odhad zníženia hodnoty majetku

Ocenenie záväzkov a stanovene odhadu ocenenia rezerv
Určenie ocenenia záväzkov

4d)

Vytvorená OP

Odhad ocenenia rezerv

Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Finančný nástroj (FN)
alebo majetok, ktorý nie
je FN pri oceňovaní
reálnou hodnotou

Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo
stanovenie významných
predpokladov slúžiacich ako základ
modelov a postupov ocenenia pri
kvalifikovanom odhade

Reálna hodnota

Vplyv reálnej
hodnoty na VH

Vplyv reálnej
hodnoty na VI

Informácie o rozsahu a podstate všetkých druhov derivátových finančných nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností,
ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov:

3
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Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi
Druh FM

4g)

IČO
DIČ

Účtovná hodnota

Reálna hodnota

Dôvod pre nezníženie
účtovnej hodnoty

Charakteristika FM

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a
použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do
5 rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov
na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným podmienkam jeho
používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek,
u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným podmienkam jeho
používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek,
u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako: 2.400 EUR
Samostatné hnuteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac
ako: 1.700 EUR
4h)

Informácie o poskytnutých dotáciách a dotáciách na obstaranie majetku
Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

(5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Druh opravy

Suma

Popis chyby a vplyvu opravy

Oprava významných chýb minulých účtovných období
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období

Čl. IV
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
(1)

Charakteristika goodwillu (oceňovanie podielov metódou vlastného imania)
Charakteristika goodwillu

Dôvod vzniku

Hodnota

Spôsob výpočtu hodnoty

Ďalšie dôležité informácie o goodwille (prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu hodnoty):
(2)

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Spoločnosť neúčtovala o derivátoch.
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(3)

Informácie o záväzkoch

3a)

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Názov položky
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Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch
Názov položky

V lehote splatnosti

Záväzky z obchodného styku
Čistá hodnota zákazky
Záväzky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Krátkodobé záväzky do 1 roka spolu
3b)

Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom
Hodnota záväzku zabezpečená

Druh formy zabezpečenia záväzku

Záložným právom

(4)

Informácie o vlastných akciách
Spoločnosť nevlastní a neúčtuje o akciách.

(5)

Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
(napr. predaj podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm)

Tabuľka č.1
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo
výskyt

Tabuľka č.1
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo
výskyt

Inou formou zabezpečenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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Čl. V
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
(1)

K iným aktívam a iným pasívam sa uvádzajú tieto informácie

1a)

Informácie o podmienenom majetku
Hodnota
Bezprostredne predchádzajúce
Bežné účtovné obdobie
účtovné obdobie

Druh podmieneného majetku
Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z invest. prostr. získaných oslob. od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
1b)

Informácie o podmienených záväzkoch (súdne rozhodnutia, poskytnuté záruky, ručenia)

1.

možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na
splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo
oceniť.

2.

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku

Hodnota celkom

Spriaznené osoby

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku

Hodnota celkom

Spriaznené osoby

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
(2)

Informácie o významných položkách ostatných finančných povinnostiach

Tabuľka č. 1
Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá
sa nevykazuje v účtovných výkazoch
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu
Povinnosť uskutočniť investície
Povinnosť uskutočniť veľké opravy

6

Bežné účtovné obdobie
Hodnota celkom

Spriaznené osoby
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Tabuľka č. 2
Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá
sa nevykazuje v účtovných výkazoch

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota celkom

Spriaznené osoby

Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu
Povinnosť uskutočniť investície
Povinnosť uskutočniť veľké opravy
(3)

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

Čl. VI
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát
Hodnota

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom
okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Dôvod

Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako
dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa
účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej
časti
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky
(napr. prevádzkarne)
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia
významného pre činnosť

7

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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Čl. VII
Ostatné informácie
(1)

Ďalšie informácie týkajúce sa udelených výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom
záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri prideľovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej
jednotky):
Spoločnosť nemá udelené práva vo verejnom záujme.

(2)

Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie
priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €.
Na spoločnosť sa nevzťahuje §23d ods. 6. a nemá činnosti zaradené do kategórie priemyselnej výroby.

(3)

Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie
priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o
finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:
Na spoločnosť sa nevzťahuje §23d ods. 6. a nemá činnosti zaradené do kategórie priemyselnej výroby.
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