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I. ÚVOD
1. Profil spoločnosti
a) Identifikačné údaje
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH

Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „spoločnosť“)
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36 653 004
2022210608
SK2022210608

Právna forma

akciová spoločnosť so 100 % majetkovou
účasťou štátu
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 3919/B
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

Zapísaná
Zakladateľ a akcionár

Deň vzniku
Základné imanie
Forma a podoba akcie

14.7.2006
2 049 293 EUR
jeden kus zaknihovanej akcie na meno

Telefón
Fax
http://
e-mail

+421 2 49 208 100
+421 2 49 208 160
www.tisr.sk
tisr@tisr.sk

b) Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, zastúpené ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať
v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnosti.
Zloženie predstavenstva:
Ing. Dušan Perniš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Jiří Kurka
podpredseda predstavenstva
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na
výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

3

Zloženie dozornej rady:
Ing. Jozef Vančo
predseda dozornej rady,
Ing. Ľudovít Zeman
podpredseda dozornej rady
člen dozornej rady volený zamestnancami,
Ing. Agáta Záhorská
člen dozornej rady.
c) Organizačná štruktúra spoločnosti
Organizačná štruktúra spoločnosti je upravená Organizačným poriadkom a znázornená
organizačnou schémou uvedenou v Prílohe č. 1.
Spoločnosť sa organizačne člení na ústredie a 4 pracoviská:
a) ústredie (USTI),
b) pracovisko Bratislava (TIBA),
c) pracovisko Banská Bystrica (TIBB),
d) pracovisko Košice (TIKO),
e) pracovisko Nitra (TINA).
Spoločnosť nemala v roku 2018 organizačnú zložku v zahraničí.
d) Predmet podnikania spoločnosti
Predmetom podnikania spoločnosti je:

•

overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné
skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenie tlakovej nádoby na
dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie
oprávnení na tieto činnosti,

•

vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej
úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane
označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,

•

overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky
a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení
a vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí,

•

posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb
s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení
a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie
odborného stanoviska,

•

vydávanie odborných a záväzných stanovísk oprávnenou právnickou osobou
v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na
trh v znení neskorších predpisov,

•

činnosť autorizovanej osoby,

•

vykonávanie skúšok podľa Medzinárodnej dohody o cestnej doprave nebezpečných
látok (ADR) v rozsahu poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
v rozsahu voľnej živnosti,
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•

informatívne meranie fyzikálnych veličín v rozsahu voľnej živnosti,

•

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej
živnosti,

•

organizovanie odborných konferencií a seminárov,

•

vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

•

certifikácia systémov manažérstva v rozsahu voľnej živnosti,

•

certifikácia osôb v rozsahu voľnej živnosti,

•

certifikácia výrobkov v rozsahu voľnej živnosti,

•

výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,

•

vykonávanie činností podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu
nebezpečného tovaru (RID) v rozsahu poverenia Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR v rozsahu voľnej živnosti,

•

kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov,

•

energetická certifikácia.

II. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
1. Informácie o stave a vývoji spoločnosti a o významných rizikách
Úlohou spoločnosti je najmä overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení vrátane posudzovania ich zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami
ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými predpismi.
Spoločnosť vykonáva aj činnosť súvisiacu s postupmi posudzovania zhody, vrátane
certifikácie (činnosť notifikovaného orgánu a autorizovanej osoby, činnosť akreditovaného
inšpekčného orgánu a akreditovaných certifikačných orgánov). Spoločnosť najmä
posudzuje, či návrh určeného výrobku, výrobok, zariadenie alebo systém kvality sú v súlade
s technickými požiadavkami a preveruje odbornú úroveň zamestnancov, zhodu technického
vybavenia, zhodu technologických a iných procesov a používanú metodiku s ustanovenými
požiadavkami.
Hlavným poslaním spoločnosti je poskytovanie služieb vo verejnom záujme, ktorým je
ochrana života a zdravia osôb a osobitne zamestnancov, ktorí narábajú s technickými
zariadeniami alebo ich používajú a ktorým je aj ochrana majetkových hodnôt. Činnosť
spoločnosti podporuje prevenciu možných škôd spôsobených zlyhaním technických
zariadení alebo nespôsobilou obsluhou. Tieto ciele zabezpečuje posudzovaním zhody,
vykonávaním inšpekcie, vykonávaním prehliadok a skúšok technických zariadení v procese
ich návrhu a výroby pred uvedením technických zariadení do prevádzky a vykonávaním
prehliadok a skúšok technických zariadení počas ich prevádzky, ako aj overovaním odbornej
spôsobilosti vybratých skupín osôb a zamestnancov.
Technická inšpekcia, a.s. je medzinárodne uznávaná nezávislá expertná proklientsky
zameraná organizácia v oblasti bezpečnosti technických zariadení s vedúcim postavením na
slovenskom trhu vykonávajúca činnosť aj v Európe a Ázii, starajúca sa o naplnenie
a uspokojenie potrieb externých klientov ako obchodný líder v oblasti posudzovania
bezpečnosti technických zariadení.
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Spoločnosť z hľadiska súčasného stavu i z hľadiska ďalšieho vývoja možno
považovať za konsolidovanú obchodnú spoločnosť s dostatočne vybudovanými
a stabilizovanými organizačnými a personálnymi štruktúrami so zodpovedajúcim materiálnym
a technickým vybavením.
Možným ohrozením a rizikom pre činnosť by mohla byť deregulácia v oblasti
vyhradených technických zariadení, ktorej výsledkom by bolo zníženie počtu výkonov. Vplyv
na zníženie počtu výkonov by mala aj zmena počtu oprávnení vydaných Národným
inšpektorátom práce pre ďalšie oprávnené právnické osoby v legislatívou obmedzenom
priestore na činnosť v tejto oblasti. Možným ohrozením je aj poškodzovanie povesti
oprávnených právnických osôb subjektmi, ktoré nemajú platné osvedčenia o akreditácii
v rozsahu požadovanom podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. (osvedčenie o akreditácii ako
inšpekčný orgán typu A, osvedčenie o akreditácii ako certifikačný orgán systémov
manažérstva, osvedčenie o akreditácii ako certifikačný orgán na výrobky a osvedčenie
o akreditácii ako certifikačný orgán osôb vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou
podľa zákona č. 505/2009 Z. z. – spolu 4 osvedčenia o akreditácii) a ktoré vykonávajú
činnosť v nedostatočnej kvalite. Posudzovanie poctivo vykonávaných činností Technickej
inšpekcie, a.s. podľa skúseností klientov z výkonov činností nekvalifikovaných oprávnených
právnických osôb vedie k spochybňovaniu celého zámeru zvýšenia kvality týchto služieb
vytvorením inštitútu oprávnenej právnickej osoby a tým aj k zníženiu úrovne bezpečnosti
technických zariadení a tiež súčasne aj úrovne v oblasti BOZP.
2. Dôležité nefinančné ukazovatele spoločnosti
•

•
•
•
•
•
•

Medzi dôležité nefinančné ukazovatele spoločnosti patria najmä:
odbornosť, nestrannosť a nezávislosť, ktorá je garantovaná opakovane obnovenými
osvedčeniami o akreditácii Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS)
osvedčujúcimi schopnosť vykonávať inšpekčnú a certifikačnú činnosť odborne,
nestranne a nezávisle,
dôveryhodnosť, ktorá je garantovaná štátnymi orgánmi a organizáciami Slovenskej
republiky (oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce, autorizácia Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, akreditácia SNAS),
komplexnosť poskytovaných služieb v celej šírke skupín technických zariadení od ich
vzniku až po ukončenie prevádzky, ktorá je na trhu ojedinelá,
proklientsky prístup pri rešpektovaní princípov odbornosti, nestrannosti a nezávislosti,
ktorý je základnou stratégiou spoločnosti,
pružná organizácia služieb, ktoré zabezpečujú zodpovedajúce organizačné
a personálne štruktúry spoločnosti, s pokrytím celého územia SR,
technické vybavenie modernou prístrojovou a meracou technikou ako aj ďalšie
materiálne a technické vybavenie,
poskytovanie služieb na európskej úrovni, s využitím najnovších poznatkov vedy
a techniky ako aj legislatívy EÚ.

3. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na
zamestnanosť
Podnikateľská činnosť spoločnosti ako aj ďalšie súvisiace činnosti spoločnosti nemali
negatívny vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť. Zisťovanie prípadných netesností
a ich odstraňovanie môže mať pozitívny vplyv na životné prostredie znižovaním úniku
nebezpečných látok. Odhaľovanie nedostatkov na zariadeniach vytvára pracovné príležitosti
pre činnosť opravárov a údržbárov technických zariadení.
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4. Informácie o udalostiach osobitného významu
Z hľadiska vonkajších i vnútorných vplyvov neboli zaznamenané žiadne udalosti
osobitného významu (po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná
správa), ktoré by mali podstatnejší vplyv na činnosť spoločnosti a na výsledky jej činnosti.
5. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti
Dlhodobou perspektívou spoločnosti je rozvoj činností v zmysle jej poslania – najmä
naďalej aktívne sa zapájať do činnosti nezávislých tretích strán posudzujúcich naplnenie
základných bezpečnostných požiadaviek pre technické zariadenia a výrobky už v etape
návrhu, výroby, uvedenia na trh a do prevádzky inšpekčnou a certifikačnou činnosťou
vrátane overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a posudzovanie
súvisiacich systémov kvality (vrátane činností notifikovanej osoby podľa európskeho práva,
resp. autorizovanej osoby podľa legislatívy Slovenskej republiky). Dôležitou úlohou bude
naďalej aktívne pôsobiť v oblasti bezpečnosti technických zariadení v prevádzke, a to
vykonávaním opakovaných úradných skúšok a iných skúšok vyhradených technických
zariadení a skúšok strojov používaných v prevádzkach výrobných podnikov. Ďalšou oblasťou
bude vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce ako osoba oprávnená na
výchovu a vzdelávanie a aktívne odovzdávanie skúseností a poznatkov z výkonu činnosti na
seminároch, konferenciách a na vlastnej webovej stránke. Touto činnosťou zároveň
spoločnosť podporuje úlohu TIC Council (nástupca CEOC International), ktorého poslaním je
podpora bezpečnosti technických zariadení cestou nezávislej inšpekcie a certifikácie
podporujúc rozvoj kvality a riadenia technických rizík.

III. SPRÁVA O STAVE MAJETKU A VÝVOJI EKONOMIKY
1. Základné zhodnotenie hospodárenia spoločnosti
Spoločnosť za obdobie roku 2018 dosiahla výnosy vo výške 6 494 tis. €, čo
predstavuje 111,9 % plánovaného ročného objemu a nárast o 9,4 % oproti porovnateľnému
obdobiu roku 2017. Spoločnosti sa podarilo prekročiť plánovaný objem výnosov a dosiahnuť
kladný hospodársky výsledok vo výške 107 tis. €.
Údaje za obdobie roku 2018 sú uvedené v celých eurách.

Ukazovateľ
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

Plán 2018
5 640 000
5 800 000
160 000

Skutočnosť 2018
6 387 335
6 494 383
107 048

% plnenia
113,3
111,9
66,9

Rozhodujúci podiel v štruktúre majetku spoločnosti má obežný majetok (obežné
aktíva) vo výške 3 653 869 €, čo predstavuje nárast oproti stavu k 31.12.2017 o 4,6 %,
z toho najvyšší podiel k 31.12.2018 predstavuje finančný majetok vo výške 2 690 214 €.
Neobežný majetok (stále aktíva) k 31.12.2018 tvorí dlhodobý hmotný, dlhodobý nehmotný
majetok a podiely v dcérskej spoločnosti v celkovej hodnote 484 270 €, čo predstavuje
nárast oproti stavu k 31.12.2017 o 7,2 %.
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Zabezpečenie bezproblémového fungovania spoločnosti predpokladalo aj v roku
2018 realizáciu investičných aktivít predovšetkým do obnovy výpočtovej, kancelárskej
techniky a meracích prístrojov. Spoločnosť investovala v roku 2018 prostriedky vo výške 103
973 €.
Spoločnosť realizovala nákup investícii v súlade s finančným plánom z vlastných
zdrojov.
Zdrojmi krytia majetku je predovšetkým vlastné imanie. Krytie majetku z cudzích
zdrojov zabezpečujú rezervy a krátkodobé záväzky.
2. Dôležité finančné ukazovatele spoločnosti
a) Finančný plán (v tis. €)
Ukazovateľ

Skutočnosť
2018

Plán 2018

Skutočnosť
2017

Výnosy spolu

5 800

6 494

5 934

Náklady spolu

5 640

6 387

5808

Z toho:
Spotreba materiálu,
energie
Oprava a údržba

105

147

122

40

18

31

Cestovné

430

506

470

10

7

5

605

631

603

3 035

3 479

3 140

1 198

1 405

1 274

-

10

15

Reprezentačné
Ostatné služby
Mzdové náklady a odmeny
členom orgánov
spoločnosti
Sociálne poistenie, DDS
Ostatné nepriame dane
Odpísané pohľadávky a
ostatné poplatky
Iné náklady

-

7

4

107

63

49

Odpisy

110

114

95

Hospodársky výsledok

160

107

126

V štruktúre výnosov majú rozhodujúci podiel výnosy z hospodárskej činnosti – tržby
za predaj služieb (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa §
14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., posudzovanie zhody určených výrobkov, výchovná
a vzdelávacia činnosť, certifikácie systémov kvality, certifikácie výrobkov a certifikácie
osôb). Zanedbateľný podiel majú výnosy z finančnej činnosti – výnosové úroky, náhrady od
poisťovní a zamestnancov, dary.
V štruktúre nákladov majú rozhodujúci podiel náklady osobné, s ohľadom na vysoko
kvalitnú službu a využívanie predovšetkým znalostí zamestnancov, ďalej sú to prevádzkové
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náklady, ako sú náklady na spotrebu materiálu (bežnú prevádzkovú spotrebu, nakoľko
spoločnosť nie je výrobno-obchodnou spoločnosťou a výnosy nie sú zaťažené vysokými
materiálovými nákladmi) a náklady na služby (cestovné, nájomné, služby telekomunikácií).
Spoločnosť nevykonáva činnosť, ktorá by mala negatívny vplyv na životné prostredie.
Spoločnosť nevytvára účtovné rezervy na plnenie environmentálnych záväzkov.
b) Finančné investície
Súčasťou schváleného Podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2018 bol
nasledovný Plán investícií pre rok 2018:

•
•
•
•

výpočtová technika,
osobné automobily,
meracie prístroje,
investičná rezerva.

Celkové plánované investície pre rok 2018 boli vo výške 190 tis. €. Skutočné
investície v roku 2018 boli vo výške 104 tis. €, ktoré realizovala spoločnosť do 31.12.2018 do
obnovy výpočtovej, kancelárskej techniky, meracích prístrojov a osobných automobilov.
3. Podnikateľský plán
Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2018 bol schválený uznesením valného
zhromaždenia. Súčasťou Podnikateľského plánu na rok 2018 je aj Finančný plán spoločnosti
na rok 2018 a Plán investícií na rok 2018.
4. Návrh na rozdelenie zisku
Spoločnosť vykazuje za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 hospodársky výsledok zisk, ktorý navrhuje rozdeliť nasledovne:
- dividendy,
- doplnenie sociálneho fondu,
- doplnenie fondu rozvoja.
5. Zmluvy o výkone funkcií členov orgánov spoločnosti
Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju činnosť pre spoločnosť na základe
zmlúv o výkone funkcie, ktoré upravujú vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu
spoločnosti.
Členom orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami, nepatrí za výkon
funkcie odmena ani iný príjem v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odmeny členov predstavenstva a dozornej rady za rok 2018 boli stanovené v súlade
so zmluvami o výkone funkcie a podľa pravidiel odmeňovania členov štatutárnych
a dozorných orgánov spoločnosti schválených valným zhromaždením spoločnosti v súlade s
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011 k návrhu pravidiel výberu,
riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu
a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 190 z 19. apríla 2017 k návrhu na doplnenie
Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s
majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100 %
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majetkovou účasťou štátu. Členom orgánov spoločnosti nebol v roku 2018 vyplatený žiaden
podiel na zisku spoločnosti.
6. Zmluvy o poskytnutí
spoločnosti

úveru,

pôžičky,

o prevode

alebo

užívaní

majetku

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode
alebo užívaní majetku spoločnosti.
7. Informácie o prevode majetku spoločnosti
V priebehu roka 2018 nedošlo v podmienkach spoločnosti k žiadnemu prevodu
majetku spoločnosti, ktorý podľa osobitných predpisov alebo stanov spoločnosti podlieha
predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
8. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov
V roku 2018 spoločnosť nenadobudla do svojho majetku žiadne vlastné akcie,
dočasné listy a obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely inej
spoločnosti.
9. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť nevynaložila počas roka 2018 žiadne náklady na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja.
10. Účtovná závierka
Súčasťou účtovnej závierky (Príloha č. 2) je Súvaha zobrazujúca súpis majetku
spoločnosti (strana aktív) a zdrojov jeho krytia (strana pasív) v peňažnom vyjadrení. Zdrojom
krytia majetku spoločnosti sú predovšetkým vlastné zdroje a krátkodobé záväzky.
Prehľad o výsledku hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie, teda súhrn
všetkých nákladov a výnosov, vyjadruje Výkaz ziskov a strát.
Na účtovné výkazy nadväzujú Poznámky k účtovným výkazom, ktoré obsahujú
informácie o účtovnej jednotke ako takej, informácie o účtovných zásadách, informácie
o jednotlivých položkách súvahy a výkazu ziskov a strát, prehľad zmien vlastného imania,
informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami a prehľad peňažných tokov.
11. Správa audítora k účtovnej závierke
V súlade s § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a článku 19 stanov spoločnosti predstavenstvo zabezpečilo overenie riadnej účtovnej
závierky akciovej spoločnosti k 31.12.2018 audítorom. Správa nezávislého audítora pre
akcionára spoločnosti je v Prílohe č. 3.
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Príloha č. 1

Organizačná schéma spoločnosti

Valné zhromaždenie
(akcionár)

inšpekčné činnosti
certifikačné činnosti sú
definované cez projektové
riadenie

Dozorná rada

Generálny riaditeľ

Riaditeľ
organizačnoprávneho odboru

Predstavenstvo

Riaditeľ pracoviska
TIBA

Vedúci TI CV

Riaditeľ
technického odboru

Riaditeľ pracoviska
TINA

Vedúci TI CQ

Riaditeľ
ekonomického odboru

Riaditeľ pracoviska
TIBB

Vedúci TI CO

manažér kvality

Riaditeľ pracoviska
TIKO

volí, odvoláva
organizuje
menuje,odvoláva
riadi
dohliada
projektovo riadi
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15

16

17

18

19

20

21

22

23
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POZNÁMKY K ÚČTOVNÝM VÝKAZOM ZA ROK 2018

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a
nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých EURách (pokiaľ nie je
uvedené inak).

Čl. I
Všeobecné informácie
Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného
registra)
Hospodárska činnosť

Technická inšpekcia , a. s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
30. marca 2006
14. júla 2006
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti
technických zariadení ( podrobne v Čl. VII)

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

Bežné účtovné
obdobie
154
160

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
148,8
158

22

21

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných
jednotkách.
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Technickú inšpekciu,
a.s.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa
slovenských právnych predpisov, a to Zákona o účtovníctve , postupov účtovania pre
podnikateľov a opatrenia k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky. Účtovná
závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej
jednotky.
Technická inšpekcia a.s. vznikla 14.7.2006 ako nástupca Technickej inšpekcie, štátnej
príspevkovej organizácie v súlade s § 31 a nasl.zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej jediným
akcionárom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
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Výška podielu na základnom
imaní

Spoločník, akcionár
a
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
Spolu

Iný podiel na
ostatných
Podiel na hlasovacích
položkách VI ako
právach v %
na ZI
v%
d
e

absolútne

v%

b

c

2 049 293

100

100

2 049 293

100

100

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená na zasadnutí
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29.5.2018.

Čl. II
Informácie o orgánoch spoločnosti
Orgán
Predstavenstvo

Dozorná rada

Výkonné vedenie

Funkcia
predseda

Meno
Ing. Dušan Perniš

podpredseda

Ing. Jiří Kurka

predseda

Ing. Jozef Vančo

podpredseda,
člen dozornej rady
volený zamestnancami
člen

Ing. Ľudovít Zeman

generálny riaditeľ
riaditeľ organizačno-právneho odboru
riaditeľ technického odboru
riaditeľka ekonomického odboru

Ing. Dušan Perniš
JUDr. Vladimír Jurík
Ing. Jiří Kurka
Ing. Jaroslava Hrivnáková

Ing. Agáta Záhorská

Členom štatutárnych orgánov neboli poskytnuté žiadne záruky, iné zabezpečenia, pôžičky
a ani nepoužili finančné prostriedky spoločnosti na súkromné účely.
Oproti minulému roku neprišlo k zmene v zložení členov štatutárnych orgánov spoločnosti.
JUDr. Vladimír Jurík bol poverený výkonom funkcie riaditeľa OPO od 1.1.2018, následne
vymenovaný do tejto funkcie od 1.3.2018.
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Konsolidácia
Spoločnosť Technická inšpekcia , a.s., je súčasťou konsolidovaného celku Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Spoločnosť predkladá informácie pre prípravu konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej
jednotke verejnej správy , ktorou je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
so sídlom Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava, ktoré ako konsolidujúca účtovná jednotka
zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá je uložená v jej sídle.
Technická inšpekcia, a.s., je materskou spoločnosťou dcérskej účtovnej jednotky
Daou Inspection Technology Consulting ( Shanghai) Co., Ltd., adresa: Room 320,
No.530 Chuanscha Road, Pudong, 0000200120 Shanghai, v Číne.
Vlastní 100 % podiel na tejto spoločnosti.
Technická inšpekcia, a.s. nemá povinnosť v zmysle § 22 ods.10 Zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku z dôvodu nenaplnenia zákonných
podmienok.

Čl. III
Informácie o prijatých postupoch
Použité účtovné zásady a metódy a iné účtovné informácie
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 spoločnej európskej meny, t. j. v eurách.
Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania
v 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 sú známe
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko
v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
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 vykazuje v súvahe ako
krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
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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 účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov
a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien . Ocenenie jednotlivých
položiek majetku a záväzkov je takéto:
a)

dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou;
obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.

b)

zásoby obstarané kúpou:
• nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa
používa metóda FIFO
pohľadávky:
• pri ich vzniku– menovitou hodnotou,

c)
d)

časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,

e)

záväzky:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,

f)

rezervy – v očakávanej výške záväzku,

g)

časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,

h)

daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné
dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21 %, po úpravách o niektoré
položky na daňové účely,

i)

daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou
hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.
Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov vo výške
21 %, ktorá bude platná v roku 2019, kedy môže prísť k zmene výšky odloženej
dane v súvislosti so zmenami v položkách, ku ktorým bola odložená daň počítaná.

j)

obchodný podiel - dcérskej spoločnosti Daou Inspection Technology Consulting
(Shanghai) Co., Ltd., so sídlom v Číne, bol ocenený k 31.12.2018 metódou
vlastného imania . Vlastné imanie dcérskej spoločnosti je ku dňu ÚZ, t.j. 31.12.2018
vo výške 197 979,04 €.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie:
Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a
záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
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• Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervy na
nevyčerpané dovolenky vrátane poistného, na odmeny za plnenie plánovaných úloh
v hospodárskom roku vrátane poistného, na odchodné vrátane poistného a na služby ,
ktoré ešte neboli vyfakturované, ale týkajú sa účtovného obdobia.
• Opravné položky
• v roku 2018 spoločnosť tvorila OP k pohľadávkam po splatnosti v zmysle
zásady opatrnosti takto : k rizikovým pohľadávkam, neuhradeným do 31.1.2019, ktoré sú
po lehote splatnosti od 60 do 180 dní vo výške 20%, od 180 dní do 1 roka vo výške 50 %
a viac ako 1 rok po splatnosti vo výške 100%, nakoľko tento postup spoločnosť považuje
za zodpovedajúci skutočnému stavu vymožiteľnosti pohľadávok.
V predchádzajúcom roku 2017 boli OP tvorené rovnakým spôsobom.

• Odpisový plán
Dlhodobý majetok sa odpisuje pre potreby účtovníctva s ohľadom na odhad reálnej
ekonomickej životnosti. Používame časovú metódu odpisovania. Spoločnosť začína
odpisovať dlhodobý nehmotný majetok (DNM) a dlhodobý hmotný majetok (DHM) hneď
po zaradení do majetku.
Majetok sa bude odpisovať na základe zatriedenia do odpisovej skupiny.
odpisová

druh majetku

skupina
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4

softvér nad/do 2400 EUR
kancel.stroje, počítače nad/do 1700 EUR
zariadenia telekomunikácií
meracie prístroje nad/do 1 700 EUR
elektron. zabezp.systémy
služob.osobné automobily
stavby - techn.zhodnotenie
inventár - nábytok...
klimatizácie
stavby - hnuteľná súčasť, počít.sieť

životnoť - doba
Odpisovania
/

% ročne

4 roky / 25%
4 roky / 25 %
4 roky / 25%
4 roky / 25%
4 roky / 25%
5 rokov / 20%
6 rokov / 16,67%
6 rokov / 16,67%
12 rokov / 8,33%
12 rokov / 8,33%

Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia a doba životnosti dlhšia
ako 1 rok a nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia a doba
životnosti dlhšia ako 1 rok, spoločnosť považuje * za drobný hmotný a nehmotný majetok,
ktorý sa pri vydávaní do spotreby zaúčtuje v plnej výške do nákladov.
K uvedenému drobnému hmotnému a nehmotnému majetku sa vedie operatívna
evidencia.
* výnimkou sú výpočtová technika a zariadenie k výpočtovej technike ( počítače,
tlačiarne...) nad 300 EUR a meracie prístroje nad 300 EUR , ktoré evidujeme v dlhodobom
hmotnom majetku.
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov
platných pre rovnomerné odpisovanie.
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Zmeny účtovných metód
Spoločnosť zmenila odpisovanie dlhodobého hmotného majetku – služobné osobné
automobily, časovou metódou zo 4 rokov na 5, podľa skutočnej doby užívania.
Spoločnosť v roku 2018 nemenila oproti roku 2017 metódu ocenenia 100% obchodného
podielu v dcérskej spoločnosti. K 31.12.2018 ocenila obchodný podiel taktiež metódou
vlastného imania.

Čl. IV
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
Údaje vykázané na strane Aktív Súvahy

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie 2018
Dlhodobý nehmotný Aktivované
Oceniteľmajetok
Softvér
Goodwill
náklady
né práva
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

c

d

e

Obsta- Poskytnuté
Ostatný
rávaný preddavky
DNM
DNM
na DNM
f

g

196 714

h

Spolu
i
196 714

5 280

16 080
5 280

21 360
5 280

201 994

10 800

212 794

193 830

193 830

2 838

2 838

196 668

196 668

2884

2884

5 329

10 800

16 126
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Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Dlhodobý nehmotný Aktivované
Oceniteľmajetok
Softvér
Goodwill
náklady
né práva
na vývoj
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

b

c

d

e

Obsta- Poskytnuté
Ostatný
rávaný preddavky
DNM
DNM
na DNM
f

g

h

Spolu
i

196 714

196 714

196 714

196 714

191 982

191 982

1 848

1 848

193 830

193 830

4 732

4 732

2 884

2 884
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Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie 2018

Samostatné PestoZákladné
Dlhodobý
hnuteľné veci vateľské
Obsta- Poskytnuté
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby a súbory
celky
rávaný preddavky
a ťažné DHM
hnuteľných trvalých
DHM
na DHM
zvieratá
porastov
vecí
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c
19 600

d

e

f

g

h

1 681 500
98 693
99 826

i

Spolu

j
1 701 100

98 693
98 693

197 386
198 519

19 600

1 680 367

1 699 967

14 655

1 403 607

1 418 262

624

110 742
99 826

111 366
99 826

15 279

1 414 523

1 429 802

4 945

277 893

282 838

4 321

265 844

270 165
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Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Samostatné
PestoZákladné
hnuteľné
Dlhodobý
vateľské
Obsta- Poskytnuté
stádo Ostatný
veci
hmotný majetok Pozemky Stavby
celky
rávaný preddavky
a ťažné
a súbory
DHM
trvalých
DHM
na DHM
zvieratá
hnuteľných
porastov
vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
19 600
1 577 362
56 325
obdobia
173 558
Prírastky
229 883
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

125 745

229 883

Spolu

j
1 653 287
403 441
355 628

19 600

1 681 500

1 701 100

13 696

1 437 589

1 451 285

959

91 763
125 745

92 722
125 745

14 655

1 403 607

1 418 262

5 904

139 773

4 945

277 893

56 325

202 002
282 838

Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné
účtovné obdobie 2018

100% vklad v dcérskej spoločnosti ( prepočítaný metódou VI)

Hodnota za
predchádzajúce
účtovné obdobie 2017
197 979
165 992

Hodnota vkladu v dcérskej spoločnosti sa prepočítava metódou VI od roku 2017.
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Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky
a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Pohľadávky spolu

Bežné účtovné obdobie 2018
Tvorba
OP
daňová

Tvorba
OP
nedaňová

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

c

d

Stav OP
Zúčtovanie OP
na konci
z dôvodu vyradenia
účtovného
majetku z účtovníctva
obdobia
e
f

28 821

10 314

9 755

13 532

15 289

20 069

28 821

10 314

9 755

13 532

15 289

20 069

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka (481)

33 825

33 825

Dlhodobé pohľadávky spolu

33 825

33 825

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
V tom : Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

791 907

154 260

26 533

771 907

946 167
26 533

154 260

946 167
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Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2017
c

Bežné účtovné obdobie 2018
b
154 260

146 641

791 907

731 814

946 167

878 455

33 825

34 551

33 825

34 551

Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie 2018

Pokladnica, ceniny

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie 2017

2 298

2 554

Bežné bankové účty

1 487 916

1 400 165

Bankové účty termínované

1 200 000

1 200 000

2 690 214

2 602 719

Peniaze na ceste
Spolu
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie 2018

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie 2017

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

3 708

5 355

Obnova SW, certifikátov

3 708

5 355

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

71 576

81 252

Nájomné

47 770

47 770

Poistné, predplatné časop., telef.služby, licencie....

23 806

33 482

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

19

19

Úroky z bankových účtov

19

19

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
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Údaje vykázané na strane pasív Súvahy
Informácie o akciách, základnom imaní a rozdelení účtovného zisku spoločnosti.
Základné imanie spoločnosti je 2 049 293 € (slovom dva milióny štyridsaťdeväťtisíc
dvestodeväťdesiattri eur).
Základné imanie je rozdelené na jeden kus akcie, pričom menovitá hodnota jednej akcie je
2 049 293 € (slovom dva milióny štyridsaťdeväťtisíc dvestodeväťdesiattri eur).
Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať
sa podľa právnych predpisov a stanov spoločnosti na riadení spoločnosti, jej zisku a na
likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
Akcia spoločnosti má podobu zaknihovaného cenného papiera, znie na meno a nie je
verejne obchodovateľná.
Akcia spoločnosti nie je prijatá burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov a nebola
vydaná na základe výzvy na upisovanie akcií.
Akcia spoločnosti je vedená ako zaknihovaný cenný papier v zákonom ustanovenej
evidencii cenných papierov, ktorou je Centrálny depozitár cenných papierov SR. Evidencia
vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov SR nahrádza vedenie zoznamu
akcionárov spoločnosťou.

V predchádzajúcom účtovnom období (rok 2017) bol zisk spoločnosti rozdelený na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia (jediného akcionára) nasledovne:

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie 2017
125 854
Bežné účtovné obdobie 2018

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

37 756

Prídel do sociálneho fondu

25 171

Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné - dividendy akcionára
Spolu

62 927
125 854

V roku 2018 je čistý zisk na jednu akciu 107 048,38 eur.
V účtovnom období 2018 navrhuje predstavenstvo rozdeliť zisk spoločnosti nasledovne:
Príspevok do fondu rozvoja 20% , dividendy 30% a príspevok do sociálneho fondu 50 %
čistého zisku.
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Informácie o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie 2018
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezervy zákonné - na nevyčerpané
dovolenky
Rezervy zákonné – na služby

173 306

169 190

142 171

6 828

5 582

6 828

5 582

7 150

6 800

6 800

7 150

Ostatné rezervy – na odmeny

105 975

94 500

105 975

94 500

53 353

62 308

22 568

Ostatné rezervy – na odchodné

30 785

30 785

169 540

62 308

Tabuľka č. 2
Názov položky
a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Stav na konci
Stav na začiatku
Tvorba
Použitie Zrušenie
účtovného
účtovného obdobia
obdobia
b
c
d
e
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezervy zákonné - na nevyčerpané
dovolenky
Rezervy zákonné – na služby

210 616

173 306

175 788

11 956

6 828

11 956

0

7 150

Ostatné rezervy – na odmeny

146 663

105 975

146 663

51 997

53 353

17 169

Ostatné rezervy – na odchodné

34 828

173 306
6 828
7 150
105 975

34 828

53 353
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Informácie o záväzkoch

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie 2017

Bežné účtovné obdobie 2018

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

792

2 896

1 102 639

942 107

Krátkodobé záväzky spolu

1 103 432

945 003

9 787

34 854

9 787

34 854

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov ( Sociálny fond)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky

Bežné účtovné obdobie 2018

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

3 813

2 835

13 568

14 590

9 755

11 755

164 883

167 365

164 883

167 365

21

21

33 825

34 551

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2017

odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka

-

726

20 901

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

-

726

20 901

Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
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Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie 2017

Názov položky

Bežné účtovné obdobie 2018

Začiatočný stav sociálneho fondu

34 854

6 066

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku

43 136

38 128

25 171

46 747

Tvorba sociálneho fondu spolu

68 307

84 875

Čerpanie sociálneho fondu

93 374

56 087

9 787

34 854

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

VÝNOSY

Informácie o tržbách – výnosy z predaja služieb a vlastných výrobkov z teritoriálneho hľadiska
Typ výrobkov, tovarov,
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (úč.601) brožúry
služieb (napríklad C)
BTZ
Bezprostredne
Bežné
Bezprostredne
Bežné
Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúce účtovné predchádzajúce
účtovné predchádzajúce
obdobie 2018
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie účtovné obdobie
obdobie 2017
2018
obdobie 2017
b
c
d
e
f
g
6 033 968
5 569 988
2 753
1 080
Typ výrobkov, tovarov, služieb
(úč.602) služby

Oblasť odbytu

a
Tuzemsko
EÚ a tretie štáty
Spolu

444 452

313 850

6 478 420

5 883 838

2 753

1 080

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie
2018

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2017

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

3 550

12 850

Ostatné výnosy z hosp.činnosti, z toho:

9 364

16 069

39

-

-

náhrady od zamestnancov , hovorné a PHL

6 254

5 637

- rozpustenie rezerv, zanik.záväzky

986

769

- náhrady škody od poisťovní

923

8 870

dary

500

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:

2

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

2

kurzový zisk pri prepočte vlastného imania dcérskej spoločnosti

19 435
19 435

Ostatné položky finančných výnosov, z toho:
Výnos z úrokov v banke

294

293

Informácie o čistom obrate
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2017
2 753
1 080

Bežné účtovné
obdobie
2018

6 478 420

5 883 838

6 481 173

5 884 918

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou ( úroky )
Čistý obrat celkom ( časť úč.tr.6 )

NÁKLADY

Informácie o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby r.14 Súvahy, z toho:

Bežné účtovné
obdobie
2018

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2017

1 162 788

1 109 180

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

7 955

8 194

- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

6 800

6 800

1 155

1 394

1 154 833

1 100 986

- Cestovné

506 093

469 842

- Nájomné a služby k nájomnému

341 118

341 660

- Výkony spojov, internet

73 647

79 085

- Softvér – údržba a podpora

66 972

52 284

- daňové poradenstvo
- ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
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- Akreditačné služby

12 302

15 458

- Ostatné služby

62 470

69 089

- Opravy a údržba

18 378

31 160

- Školenia a semináre

46 350

14 518

- Poštovné

35 459

36 085

5 030 094

4 535 959

146 826

122 361

4 883 268

4 413 598

3 421 881

3 037 135

57 003

102 573

1 266 376

1 149 968

360 304

343 044

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:
- Spotreba materiálu
- Osobné náklady: v tom
-

mzdové náklady (521)

-

odmeny členom orgánov spoločnosti (523)

-

náklady na sociálne poistenie (524, 525) , v tom

-

poistenie do zdravotnej poisťovne

-

poistenie do sociálnej poisťovne

838 444

746 152

-

doplnkové dôchodkové sporenie

67 828

60 772

138 008

123 922

46 658

64 692

1 531

1 369

20

6

20

6

1 511

1 363

-

sociálne náklady (527)

Poplatky a iné náklady :
Finančné náklady, z toho:
- Kurzové straty, z toho:
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- Bankové poplatky

Čl. V
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie
2018

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie 2017

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Náklady na odpísané pohľadávky

15 289

30 837

Náklady na výchovu a vzdelávanie

8 858

6 124

Náklady na kvalitu

35 274

44 360

Náklady na marketing

24 310

18 469

9 717

41 092

Náklady dcérskej spol.( zahr.cestovné) komplex.pol.

Údaje na podsúvahových účtoch sú informačného charakteru, slúžia k interným potrebám spoločnosti pre vyhodnotenie
sledovaných položiek.
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Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2017

Bežné účtovné obdobie 2018

Názov položky

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

139 227

x

x

29 238

21

Položky zvyšujúce zák. dane

195 180

40 988

Položky znižujúce zák. dane

-184 903

-38 830

Umorenie daňovej straty

Vysporiadaná daň

Základ dane

Daň

e

f

x

Daň
v%
g

127 796

x

x

x

26 837

21

x

143 893

30 217

x

x

-163 191

-34 270

x

x

x

x

x

149 504

31 396

21

108 497

22 784

21

294

56

19

293

58

19

Splatná daň spolu

x

31 452

22

x

22 842

18

Odložená daň

x

727

1

x

Celková daň z príjmov

x

32 179

23

x

Zrážková daň

-20 900 -16
1 942

2

Príjmy a výhody členov štatutárnych , dozorných a iných orgánov spoločnosti.

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

Druh príjmu, výhody

a
Peňažné príjmy

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
b
štatutárnych

dozorných

iných

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov
c
štatutárnych

dozorných

iných

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2018

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 2018

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2017
49 814
6 786

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2017
401
0

77 217

6 786

18 569

0

Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné
V riadku Peňažné príjmy sa uvádzajú vyplatené odmeny členom štatutárnych a dozorných orgánov
v danom účtovnom období podľa výplatnej listiny.
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Spriaznené osoby
Medzi spriaznené osoby patria akcionár, členovia predstavenstva, členovia dozornej
rady, zamestnanci a dcérska spoločnosť DA OU Inspection Technology Consulting Co. Ltd.
v Číne.
Dcérska účtovná jednotka vykázala za rok 2018, účtovný zisk vo výške 263 638,19 CNY,
t.j. 33 477,44 eur ( Kurzový lístok ECB k 31.12.2018).

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Druh
Bezprostredne
Transakcie s dcérskou spoločnosťou
obchodu
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie
a
b
c
d
Dcérska účtovná jednotka DAOU Inspection
Služby*
57 899
41 590
Technology Consulting Co., Ltd.v Číne

* Služby poskytované dcérskej spoločnosti sú technického charakteru – posudzovanie technických zariadení,
úradné skúšky, vyhotovenie certifikátov, dohľad, certifikácia systému manažérstva kvality, schválenie typu,
schválenie výrobcu technických zariadení, audit QMS, atď.
Tabuľka č. 2
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Zostatky transakcií s dcérskou
spoločnosťou
a
Dcérska účtovná jednotka DAOU Inspection
Technology Consulting Co., Ltd.v Číne

Pohľadávky/
Bežné účtovné obdobie
záväzky
2018
b
pohľadávky

c
26 533

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie 2017
d
36 096
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Prehľad zmien vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Položka vlastného imania
a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby podnikateľa

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b
2 049 293

Bežné účtovné obdobie 2018
Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

133 786

29 383

Stav na konci
účtovného
obdobia
f
2 049 293

133 786

31 988

61 371

128 743

128 743

284 234

284 234

128 433

125 854

107 048

37 756

166 189

25 171

-100 683

107 048

62 927

62 927
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Tabuľka č. 2
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby podnikateľa

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
Stav na začiatku
Stav na konci
účtovného
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
obdobia
b
c
d
e
f
2 049 293
2 049 293

133 786

133 786

29 383

29 393

128 743

128 743

284 234

284 234

105 059

116 867

125 854

23 374

128 433

46 746

-70 121

125 854

46 747

46 747
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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 2018, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti
v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Čl. VII
Ostatné informácie
Druhy činností účtovnej jednotky (Predmet podnikania spoločnosti)

•

overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné
skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenie tlakovej nádoby na
dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie
oprávnení na tieto činnosti,

•

vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej
úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane
označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,

•

overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky
a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení
a vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí (úprava na základe čl. 33
bodu 33.2 stanov – nahradenie textu osvedčenia alebo preukazu na túto činnosť
v súlade s platným znením zákona č. 124/2006 Z. z.),

•

posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb
s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení
a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a vydávanie odborného stanoviska,

•

vydávanie odborných a záväzných stanovísk oprávnenou právnickou osobou
v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na
trh v znení neskorších predpisov,

•

činnosť autorizovanej osoby,

•

vykonávanie skúšok podľa Medzinárodnej dohody o cestnej doprave nebezpečných
látok (ADR) v rozsahu poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
v rozsahu voľnej živnosti,

•

informatívne meranie fyzikálnych veličín v rozsahu voľnej živnosti,

•

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej
živnosti,

•

organizovanie odborných konferencií a seminárov,

•

vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
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•

certifikácia systémov manažérstva v rozsahu voľnej živnosti,

•

certifikácia osôb v rozsahu voľnej živnosti,

•

certifikácia výrobkov v rozsahu voľnej živnosti,

•

výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,

•

vykonávanie činností podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu
nebezpečného tovaru (RID) v rozsahu poverenia Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, v rozsahu voľnej živnosti,

•

kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov,

•

energetická certifikácia.

Vyplatené dividendy
V roku 2018 boli akcionárovi - MPSVaR - vyplatené dividendy ako podiel na
hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2017 , vo výške 62 927,23 EUR.

Peňažné toky

Označenie
položky
VH
A. 1.
A. 1. 1.
A. 1. 2.
A. 1. 3.
A. 1. 4.
A. 1. 5.
A. 1. 6.
A. 1. 7.
A. 1. 8.
A. 1. 9.
A. 1. 10.
A. 2.
A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.
A. 7.
A.

- CASH FLOW

Obsah položky
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)
Úprava o nepeňažné položky (A1.1 až A1.10):
Odpisy (+)
Zmena stavu rezerv (+/-)
Opravné položky (+/-)
Časové rozlíšenie (+/-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)
Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)
Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)
Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)
Zmena stavu zásob (+/-)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)
Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)
Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:
A = VH + A1 + (A2 až A7)

2018

2017

139 227
120 805
114 084
-3 766
2 866
11 235
0
-294
18
0
-3 458
120
4 019
-132 334
123 988
0
4 508
0

127 796
30 424
94 570
-37 310
16 068
-11 003
0
-293
-19 431
0
-12 183
6
-5 586
32 087
-39 678

260 213

89 572

-55 471
0
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B. 1.
B. 2.
B. 3.
B. 4.
B. 5.
B. 6.
B. 7.
B. 8.
B. 9.
B. 10.
B.

Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)
Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)
Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)
Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)
Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)
Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)
Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)
Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)
Peňažne príjaté dividendy účtované do výnosov (-)
Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)
Peňažné toky z investičnej činnosti (B1 až B10)

-112 973
3 458
0
0
0
0
0
0
0
0
-109 515

-164 746
12 183
0
0
0
0
0
0
0
0
-152 563

C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
C. 5.
C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.
C. 10.
C.

Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)
Peňažné výdavky zo zníženie vlastného imania (-)
Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)
Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)
Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
Peňažne prijaté výnosové úroky (-)
Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)
Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)
Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)
Peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C10)

0
0
7 754
-7 754
0
0
-276
0
-62 927
0
-63 203

0
0
9 239
-9 239
0
0
-263
0
-46 747
0
-47 010

D.
E.
F.
G.

Celkový peňažný tok (A+B+C) počas roka (+/-)
Stav peňazí na začiatku roka
Realizované kurzové rozdiely (+/-)
Stav peňazí na konci roka vrátane KR (D+E+F)

87 495
2 602 719
0
2 690 214

-110 001
2 712 720
0
2 602 719
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