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Základné údaje
Názov a sídlo spoločnosti: 

Dátum založenia spoločnosti:
Dátum zápisu do obchodného registra:

IČO:

Hlavné činnosti podľa výpisu z 
Obchodného registra: 

 Spoločníci:

SYTIQ a.s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
14.03.2019
14.03.2019
52286843

MiddleCap Group SA (70%)
QRM, s.r.o. (30%)

 Predstavenstvo: Ing. Juraj Kotúč – predseda
Ing. Marek Žuffa - podpredseda
Mikuláš Čurik – člen
Ing. Michal Bedaj - člen
Ing. Zdenko Kuna - člen

 Dozorná rada: Ing. Michal Kviečinský
Viliam Mikuláš
Mgr. Ivana Pániková

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, 
projektovanie a konštruovanie elektrických 
zariadení

prenájom hnuteľných vecí

výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov 
z kovu

inštalovanie a oprava elektrických rozvodov
s nižším ako bezpečným napätím

výkon činnosti stavbyvedúceho

odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy 
tlakových a plynových zariadení

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom
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O spoločnosti

Bytové a nebytové budovy

SYTIQ a.s. vznikla v marci 2019 ako výsledok spojenia ľudí, ktorí dlhodobo a úspešnepôsobia 
v stavebníctve. Manažéri z viacerých firiem, spolu s odborníkmi na prípravu a realizáciu 
pozemných, líniových a technologických stavieb sa spojili a vytvorili novú stavebnú 
spoločnosť, ktorej sa podarilo v roku 2020 relevantne etablovať na trhu v Slovenskej
aj Českej republike.

Spoločnosť smeruje a rozvíja svoje stavebné aktivity najmä v dvoch oblastiach, ktorými sú:  
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K 31. decembru 2020 mala spoločnosť 49 zamestnancov (k 31. decembru 2019: 46 
zamestnancov). 

SYTIQ patrí do skupiny MiddleCap Group S.A., ktorá je aktívna v poskytovaní poradenských 
služieb v oblasti fúzií a akvizícií, reštrukturalizácií, podnikového financovania a pôsobí tiež 
ako dlhodobý investor so zameraním na trh s nehnuteľnosťami. Do jej portfólia patria aj 
investície do súkromného kapitálu, medzigeneračné zmeny vlastníctva a investície na 
kapitálovom trhu.

Byty a polyfunkčné budovy
Budovy pre služby a priemysel – obchodné a nákupné centrá, administratívne budovy
Budovy verejných inštitúcií

Technologické stavby
Ropovody, plynovody, produktovody, teplovody
Zásobníky, nádrže, prečerpávacie stanice
Ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály
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Projekty

Green Avenue Nitra

V roku 2020 spoločnosť realizovala 10 projektov. Z toho najvýznamnejšími sú:

Bytový dom v Nitre so 66 bytmi. 
Stavba troch štvorpodlažných blokov 
so spoločným podzemným podlažím, 
v ktorom sa nachádzajú parkovacie 
miesta, pivničné kobky a technické 
priestory.

EPERIA Prešov
Rozšírenie moderného nákupného centra v Prešove o 10 000 m². Predmetom výstavby 
je hrubá stavba aj ďaľšie pridružené stavebné práce. 
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EUROVEA City, Bratislava
Združenie EUROVEA 2, vytvorené spoločnosťami STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo 
s. r. o. a SYTIQ a.s., zhotovuje hrubú stavbu dvoch významných stavebných objektov - Eurovea 
Tower a Pribinova Y. 

Ovocné sady, Bratislava
Združenie Ovocné sady, ktoré tvorí SYTIQ a.s. so spoločnosťou STRABAG Pozemné a 
inžinierske staviteľstvo s.r.o., zhotovuje prvú etapu rezidenčnej výstavby v Trnávke. Jej 
súčasťou je 6 bytových domov s 550 bytmi, centrálnym parkom, detským ihriskom a 
materskou školou.
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Potrubie na ropu, prečerpávacia stanica Budkovce
Napojenie nádrže na ropu na okruh istiacej vetvy. Ropa, ktorá prichádza ropovodmi Družba
sa dopravuje pod tlakom. V prípade, že tlak presiahne predpísanú hranicu, pretrhnú sa 
bezpečnostné membrány a ropa sa odvedie istiacou vetvou potrubia do skladovacej nádrže.

Potrubie zemného plynu, Česká republika
Riešenie havarijného stavu piatich vetiev plynového potrubia v rozdeľovacom uzle Přimda, 
ktoré v zemi klesli pod prípustnú hranicu. Oprava sa skladala z odkopania, nadvihnutia 
pneumatickými vakmi, podbetónovania a zastabilizovania potrubia počas prevádzky a jej 
súčasťou bola aj výmena podpier nadzemných častí plynovodu.



Štruktúra projektov
v roku 2020

Finančné
hospodárenie
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SYTIQ a.s. v roku 2020 dosiahla celkové výnosy 23 680 tis. EUR, čo predstavuje nárast oproti 
výnosom 2019, ktoré boli 5 401 tis. EUR. Tento medziročný nárast je výsledkom stavebných 
aktivít na projektoch počas celého kalendárneho roka 2020 (v roku 2019 iba 9 mesiacov)
a tiež skutočnosti, že v roku 2020 spoločnosť začala výstavbu viacerých nových stavebných 
projektov. 

Rok 2020 bol rokom zásadného rastu s dôrazom na nastavenie financovania prevádzky a 
vytvorenie stabilnej finančnej pozície. Spoločnosť za rok 2020 dosiahla zisk po zdanení 590 
tis. EUR a majoritný akcionár doplnil vlastné imanie o 1 000 tis. EUR. K 31. decembru 2020 
tak vlastné zdroje krytia predstavovali 1 951 tis. EUR (24%) a cudzie zdroje 6 134 tis. EUR 
(76%).

Administratívne budovy
Obchodné priestory
Bytové domy
Technologické stavby
Ostatné

5 771
7 535
8 409
1 940

25

23 680
tis. EUR

Celkom

32 %

36 %

8 %
24 %

Obchodné
priestory

Administratívne
budovy 

Bytové 
domy

Technologické 
stavby
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Ku koncu roka 2020 bol pomer hodnoty obežného majetku ku krátkodobým záväzkom 1,67, 
teda na úhradu 100 EUR krátkodobých záväzkov mala spoločnosť k dispozícii 167 EUR 
krátkodobých likvidných aktív.

Cieľom SYTIQ a.s. v blízkej budúcnosti je rast výkonov a výnosov. Plánovaný odhad 
manažmentu je zrealizovať v roku 2021 objem výnosov približne 30 mil. EUR. 

Finančnú situáciu a výsledky hospodárenia dokumentuje účtovná závierka za rok 2020 
zostavená k  31.12.2020, ktorá bola overená audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko,
spol. s r.o.

2019 2020 2021
plán

Porovnanie výnosov za roky 2019, 2020 a plán 2021

Spoločnosť SYTIQ a.s. dosiahla výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2020 čistý zisk
po zdanení vo výške 590 440 EUR. Predstavenstvo navrhlo tento zisk vo výške 590 440 EUR 
presunúť do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia

5 401 tis.

23 680 tis.

30 000 tis.
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Spoločnosť SYTIQ a.s. v rámci predmetu svojej činnosti pristupuje zodpovedne, systematicky 
a aktívne k ochrane životného prostredia. Stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavebných 
činnostiach a búracích prácach likviduje cez riadenú skládku. 

SYTIQ a.s. je tiež držiteľom certifikátu STN EN ISO 14001 pre splnenie požiadaviek systému 
environmentálneho manažérstva v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, 
občianskych, vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov, výstavby 
plynovodov, produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a podobne.

Vplyv na životné prostredie

Významné udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení roku 2020
V rámci dôležitých udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
spoločnosť posúdila možný dopad vírusu SARS-CoV-2 a ním vyvolanej choroby COVID-19
na svoje hospodárenie a likviditu v roku 2021. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky a výročnej správy nie je možné posúdiť všetky vplyvy na 
činnosť spoločnosti. K dnešnému dňu však žiaden významný odberateľ nekomunikoval 
zastavenie objednávok, resp. významné pozastavenie stavebných činností.

Spoločnosť posúdila možný vplyv týchto skutočností na plánované hospodárenie a likviditu
a zhodnotila, že disponuje dostatočnou likviditou potrebnou na prevádzku.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, ostatné informácie
Spoločnosť SYTIQ a.s. v roku 2020 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.
Naša spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných 
listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
Spoločnosť SYTIQ a.s. v roku 2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné 
podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Ostatné informácie osobitného významu
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Správa audítora
s účtovnou závierkou 
V súlade s ustanovením § 20 zákona o Účtovníctve je súčasťou tejto výročnej správy aj správa 
audítora o overení účtovnej závierky, ktorej prílohu tvorí Účtovná závierka, ktorá obsahuje 
súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

   SPRÁVA AUDÍTORA 
   o overení účtovnej závierky 

   k 31. decembru 2020  
    SYTIQ a.s. 

    Slovenská republika 
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 
Ozna- Číslo predchádzajúce
čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

01 8 142 192 56 654 8 085 538 3 727 330

A. 02 265 234 56 654 208 580 138 352

A.I. 03 68 812 14 664 54 148 44 581

A.I.1. 04 0

2. 05 68 812 14 664 54 148 42 131

3. 06 0 0

4. 07 0 0

5. 08 0 0

6. 09 0 0 0 2 450

7. 10 0 0 0 0

A.II. 11 196 422 41 990 154 432 93 771

A.II.1. 12 0 0

2. 13 80 269 12 501 67 768 14 079

3. 14 115 971 29 489 86 482 50 947

4. 15 0 0 0 0

5. 16 0 0 0 0

6. 17 0 0

7. 18 182 0 182 28 745

8. 19 0 0

9. 20 0 0 0 0

A.III. 21 0 0 0 0

A.III.1. 22 0

2. 23 0 0 0 0

3. 24 0 0 0 0

4. 25 0 0 0 0

5. 26 0 0 0 0

6. 27 0 0 0 0

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou 
účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám (066A) - /096A/

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)
- /096A/

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A) - /096A/

Opravná položka k nadobudnutému majetku 
(+/- 097) +/- 098

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

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

Dlhodobý nehmotný majetok súčet  (r. 04 až r. 10)

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

Pestovateľské celky trvalých porastov (025)
- /085, 092A/

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

Stavby (021) - /081, 092A/

Pozemky (031) - /092A/

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051) - /095A/

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

Goodwill (015) - /075, 091A/

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

Softvér (013)-/073, 091A/

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

Bežné účtovné obdobie

1

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

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

STRANA AKTÍV

b
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 
Ozna- Číslo predchádzajúce
čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

7. 28 0 0 0 0

8. 29 0 0 0 0

9. 30 0 0 0 0

10. 31 0 0 0 0

11. 32 0 0 0 0

B. 33 7 712 614 0 7 712 614 3 526 373

B.I. 34 42 957 0 42 957 42 682

B.I.1. 35 42 957 0 42 957 42 682

2. 36 0 0 0 0

3. 37 0 0 0 0

4. 38 0 0 0 0

5. 39 0 0 0 0

6. 40 0 0 0 0

B.II. 41 994 253 0 994 253 142 084

B.II.1. 42 920 978 0 920 978 62 273

1.a. 43 0 0 0 0

1.b. 44 0 0 0 0

1.c. 45 920 978 0 920 978 62 273

2. 46 0 0 0 0

3. 47 0 0 0 0

4. 48 0 0 0 0

5. 49 0 0 0 0

6. 50 0 0 0 0

7. 51 0 0 0 43 665

8 52 73 275 0 73 275 36 146

B.III. 53 5 978 847 0 5 978 847 2 732 638

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok (22XA)

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 
(053) - /095A/

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

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/

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

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

Zvieratá (124) - /195/

Výrobky (123) - /194/

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

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

Odložená daňová pohľadávka (481A)

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 
(354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

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

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 
067A, 069A, 06XA) - /096A/

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný 
majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 
Ozna- Číslo predchádzajúce
čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

B.III.1. 54 5 570 948 0 5 570 948 2 163 231

1.a. 55 0 0 0 0

1.b. 56 0 0 0 0

1.c. 57 5 570 948 0 5 570 948 2 163 231

2. 58 0 0 0 195 169

3. 59 0 0 0 0

4. 60 0 0 0 0

5. 61 0 0 0 0

6. 62 0 0 0 0

7. 63 327 375 0 327 375 309 617

8. 64 0 0 0 0

9. 65 80 524 0 80 524 64 621

B.IV. 66 0 0 0 0

B.IV.1. 67 0 0 0 0

2. 68 0 0 0 0

3. 69 0 0 0 0

4. 70 0 0 0 0

B.V. 71 696 557 0 696 557 608 969

B.V.1. 72 1 111 0 1 111 808

2. 73 695 446 0 695 446 608 161

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

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/

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

Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

Peniaze (211, 213, 21X)

Finančné účty r. 72 + r. 73

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 
(259, 314A) - /291A/

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého 
finančného majetku v prepojených účtovných 
jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A,  378A)
- /391A/

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 
347) - /391A/

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 
(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám  
(351A) - /391A/

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 
Ozna- Číslo predchádzajúce
čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

C. 74 164 344 0 164 344 62 605

C.1. 75 0 0 0 0

2. 76 164 344 0 164 344 62 605

3. 77 0 0 0 0

4. 78 0 0 0 0Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku
a c 4 5

79 8 085 538 3 727 330

A. 80 1 951 158 360 718

A.I. 81 22 500 22 500

A.I.1. 82 25 000 25 000

2. 83 0 0

3. 84 -2 500 -2 500

A.II. 85 0 0

A.III. 86 1 000 000 0

A.IV. 87 5 000 2 500

A.IV.1. 88 5 000 2 500

2. 89 0 0

A.V. 90 0 0

A.V.1. 91 0 0

2. 92 0 0

A.VI. 93 0 0

A.VI.1. 94 0 0

2. 95 0 0

3. 96 0 0

A.VII. 97 333 218 0

A.VII.1. 98 333 218 0

2. 99 0 0

A.VIII. 100 590 440 335 718

B. 101 6 134 380 3 366 612

B.I. 102 209 062 969 319

B.I.1. 103 196 349 1 325

1.a. 104 0 0

1.b. 105 0 0

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139
 + r. 140

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

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

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 475A, 476A)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a 
rozdelení (+/- 416)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 
/+-/  r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97
+ r. 101 + r. 141)

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 
(+/- 414)

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

Ostatné fondy (427, 42X)

Štatutárne fondy (423, 42X)

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

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

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

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

Ostatné kapitálové fondy (413)

Emisné ážio (412)

Zmena základného imania +/- 419

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

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

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

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

b

STRANA PASÍV

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku
a c 4 5

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

b

STRANA PASÍV

1.c. 106 196 349 1 325

2. 107 0 0

3. 108 0 0

4. 109 0 966 073

5. 110 0 0

6. 111 0 0

7. 112 0 0

8. 113 0 0

9. 114 3 922 1 921

10. 115 8 791 0

11. 116 0 0

12. 117 0 0

B.II. 118 112 503 100 235

B.II.1. 119 0 0

2. 120 112 503 100 235

B.III. 121 950 000 0

B.IV. 122 4 616 948 2 204 217

B.IV.1. 123 3 611 794 1 672 337

1.a. 124 0 0

1.b. 125 0 0

1.c. 126 3 611 794 1 672 337

2. 127 685 116 0

3. 128 0 0

4. 129 0 247 607

5. 130 0 0

6. 131 77 777 81 970Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 
367, 368, 398A, 478A, 479A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 
36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

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

Odložený daňový záväzok (481A)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

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

Čistá hodnota zákazky (316A)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 
32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

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

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 
47XA)

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

Zákonné rezervy  (451A)

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

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

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku
a c 4 5

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

b

STRANA PASÍV

7. 132 47 789 53 956

8. 133 192 066 148 347

9. 134 0 0

10. 135 2 406 0

B.V. 136 195 867 92 841

B.V.1. 137 43 109 40 750

2. 138 152 758 52 091

B.VI. 139 50 000 0

B.VII. 140 0 0

C. 141 0 0

C.1. 142 0 0

2. 143 0 0

3. 144 0 0

4. 145 0 0

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

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

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,
 /-/255A)

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Zákonné rezervy (323A, 451A)

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

* 01 5 354 317

** 02 5 400 662

I. 03 0

II. 04 0

III. 05 5 354 317

IV. 06 0

V. 07 0

VI. 08 0

VII. 09 46 345

** 10 4 923 284

A. 11 0

B. 12 740 173

C. 13 0

D. 14 2 805 909

E. 15 1 185 321

E.1. 16 865 688

2. 17 0

3. 18 303 146

4. 19 16 487

F. 20 1 508

G. 21 9 722

G.1. 22 9 722

2. 23 0

H. 24 0

I. 25 0

J. 26 180 651

*** 27 477 378

Tržby z predaja služieb (602, 606)

Opravné položky  k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

Mzdové náklady (521, 522)

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

Sociálne náklady (527, 528)

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku (551)

Skutočnosť

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

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

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 
(504, 507)

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

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

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

Služby (účtová skupina 51)

b

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

Aktivácia (účtová skupina 62)

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, 
dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 
648, 655, 657)

Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12
+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

Text

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

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

23 380 242

46 932

2 254

34 751

444 944

10 800

1 241 519

1 732 014

15 133 706

0

5 791 569

0

23 380 242

0

0

23 680 236

0

22 818 291

299 994

0

0

111 816

0

0

0

861 945

 bežné účtovné obdobie

1

46 932
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

Skutočnosť

b

Text

         

 bežné účtovné obdobie

1

* 28 1 808 235

** 29 54

VIII. 30 0

IX. 31 0

IX.1. 32 0

2. 33 0

3. 34 0

X. 35 0

X.1. 36 0

2. 37 0

3. 38 0

XI. 39 54

XI.1. 40 0

2. 41 54

XII. 42 0

XIII. 43 0

XIV. 44 0

** 45 46 403

K. 46 0

L. 47 0

M. 48 0

N. 49 35 431

N.1. 50 0

2. 51 35 431

O. 52 117

P. 53 0

Q. 54 10 855

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 
(666A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v 
podielovej účasti okrem výnosov prepojených 
účtovných jednotiek (666A)

Výnosy z cenných papierov a podielov od 
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
(r. 32 až r. 34)

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od 
prepojených účtovných jednotiek (666A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
(r. 36 až r. 38)

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej 
účasti okrem výnosov prepojených účtovných 
jednotiek (665A)

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

Kurzové straty (563)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 
(562A)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Ostatné výnosové úroky (662A)

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 
(662A)

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady 
na derivátové operácie (564, 567)

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z 
derivátových operácií (664, 667)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

Predané cenné papiere a podiely (561)

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

Kurzové zisky (663)

0

0

0

5 908

2 454 967

0

5 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 083

0

4 467

63 756

0

63 756

34 860

0

0

597

5 311
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DIČ: 2120967970 IČO: 52286843 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

Skutočnosť

b

Text

         

 bežné účtovné obdobie

1

*** 55 -46 349

**** 56 431 029

R. 57 95 311

R.1. 58 131 457

2. 59 -36 146

S. 60 0

**** 61 335 718

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

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

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

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

Daň z príjmov  splatná (591, 595)

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

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

590 440

0

-37 129

211 459

174 330

764 770

-97 175
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A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 
 

SYTIQ a.s. 
Mlynské Nivy 49 
821 09 Bratislava 

 
Spoločnosť SYTIQ a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 5. marca 2019 a do obchodného registra bola zapísaná 
14. marca 2019 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6915/B). Sídlo spoločnosti 
bolo do 18. marca 2020 na adrese Mostová 2, 811 02 Bratislava. 

 
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 

 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien  
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 
- výkon činnosti stavebného dozoru a výkon činnosti stavbyvedúceho 
- odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy tlakových a plynových zariadení 

 
 

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
 
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným 

zhromaždením Spoločnosti 1. júla 2020.  
 
 

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 

NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 
31. decembra 2020. 

 
 Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach 

a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže 
poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, 
mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.  

 
 

4. Informácie o skupine  
 

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti MiddleCap Group SA, 32-36 boulevard 
d´Avrachens, L-1160 Luxembourg. 

 
Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločností.  

 
  

5. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2020 bol 46. (v účtovnom období 2019 bol 27) 
 

  
6. Schválenie audítora 

 
Valné zhromaždenie 1. júla 2020 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., ako audítora na overenie účtovnej 
závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.  
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Predstavenstvo Juraj Kotúč – predseda predstavenstva 
   Marek Žuffa – podpredseda predstavenstva 
   Mikuláš Čurik – člen predstavenstva 
   Zdenko Kuna – člen predstavenstva 
   Michal Bedaj – člen predstavenstva 
 
Dozorná rada  Viliam Mikuláš 
   Michal Kviečinský 
   Ivana Pániková 
    
   
Členom štatutárneho orgánu, členom dozorných orgánov  neboli v roku 2020 ani v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky, 
záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré je 
potrebné vyúčtovať.  
 
 

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Počas roka 2020 a k 31. decembru 2020 bola štruktúra akcionárov Spoločnosti takáto: 
 

Hlasovacie práva
EUR % %

MiddleCap Group SA, Luxemburg 17 500 70 70
QRM, s.r.o., Bratislava 7 500 30 30
Spolu 25 000 100 100

Podiel na základnom imaní

 
 

 
 
D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH  

 
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going 
concern).  
 
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálny vývoj pandémie a jeho očakávaný 
dopad na Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté 
slovenskou vládou a vládami iných krajín, v ktorých pôsobia hlavní obchodní partneri a zákazníci Spoločnosti. 
 
Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov výkonnosti 
Spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky podniknuté vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti nepredpokladá priamy 
okamžitý a signifikantne nepriaznivý vplyv pandémie COVID - 19 na Spoločnosť, jej prevádzku, finančnú situáciu a 
prevádzkové výsledky. 
   
Vedenie Spoločnosti však nemôže vylúčiť možnosť, že predĺženie obmedzeného režimu, stupňovanie závažnosti 
takýchto opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť 
pôsobí, nebude mať nepriaznivý vplyv na Spoločnosť a jej finančnú situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom 
a dlhodobom horizonte. Vedenie Spoločnosti situáciu naďalej pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť 
dopad takýchto udalostí a okolností keď nastanú. 
 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.  
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2. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe 
 

Vinkulované peňažné prostriedky 
Spoločnosť k 31. decembru 2020 vykazuje na účtoch v bankách 695 tis. EUR a k tomuto dátumu nemá vinkulované  
peňažné prostriedky v prospech komerčnej banky (31. december 2019: 608 tis. EUR, z toho 84 tis. EUR vinkulované).  

 
Vinkulovaná čiastka predstavuje nedisponibilné peňažné prostriedky, ktoré sú zadržané bankou na účte Spoločnosti 
vedenom v banke. Tieto peňažné prostriedky predstavujú časť hodnoty bankovej zábezpeky vydanej bankou v prospech 
Spoločnosti. Hodnota vystavených bankových zábezpek v prospech Spoločnosti k 31. decembru 2020 je 480 tis. 
EUR. (k 31. decembru 2019: 552 tis. EUR) 
 
Záložné právo  
Na pohľadávky voči obchodným partnerom, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti so zmluvami     

                o dielo, ktoré boli a budú Spoločnosťou uzatvorené je zriadené záložné právo v prospech banky Slovenská sporiteľňa     
                do výšky 6 000 000 EUR.     
                 
                K 31. decembru 2020 je suma takto založených pohľadávok spoločnosti 4 000 000 EUR. Záložné právo sa vzťahuje na     
                bankou poskytnutý garančný úverový rámec a dlhodobý splátkový úver. (Založené pohľadávky k 31. decembru     
                2019: 2 000 000 EUR). 
 
 

Majetok v nájme 
 
Pozri časť F bod 4 týchto poznámok. 

 
3. Použitie odhadov a úsudkov 

 
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré 
ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a 
nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, 
považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt 
majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov. 
 
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané 
retrospektívne, ale sú vykázané  v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, 
alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.  
 
Úsudky 
Informácie o úsudkoch použitých v súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad, ktoré majú významný 
dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke, sú bližšie opísané v nasledujúcich bodoch poznámok: 

• časť D, bod 6 ) – činnosť účtovnej jednotky spĺňa kritériá pre zákazkovú výrobu 

 
Neistoty v odhadoch a predpokladoch 
 
Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že 
by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období. 

 
4. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.  
 
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 
majetku do používania.  
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. 
  
Náklady na výskum sa neaktivujú a účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Dlhodobý 
nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje, ak je možné preukázať: 
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a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať, 
b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja, 
c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja, 
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku 

alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho 
použiteľnosť, 

e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho 
vývoja, použitie alebo predaj, 

f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.  
 

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich 
ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú 
priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa 
nepreukáže možnosť aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.  
 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a 
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.  
 
Odpisovať sa začína dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania.  
 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa 
považuje za náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby. 

 
 

      Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Predpokladaná Metóda Ročná odpisová
doba používania

v rokoch
5 lineárna 20

rôzna
jednorazový 

odpis
100

sadzba v %

Softvér

Drobný dlhodobý nehmotný majetok

odpisovania

 
 
 
 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  
 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
 
Odpisovať sa začína dňom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého 
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia,  
• sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania, (výpočtová technika od 150 eur do 1 700 eur ) 
• sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby (od 150 eur do 1 700 eur)  
Položky pod 150 eur sú účtované priamo do spotreby. 
Pozemky sa neodpisujú.  
 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

Predpokladaná Metóda Ročná odpisová
doba používania

v rokoch
Budovy do doby nájmu lineárna do doby nájmu
Stroje, prístroje a zariadenia 2 až 4 lineárna 25 až 50
Inventár do doby nájmu lineárna 17,14

Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna
jednorazový 

odpis
100

sadzba v %odpisovania
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Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  
 
 
Posúdenie zníženia hodnoty majetku 
 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 
 
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:  
• technologický pokrok, 
• významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými 

výsledkami, 
• významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti, 
• zastaralosť produktov. 
 
Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno 
predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty majetku 
na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku, 
vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy 
nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti (pre viac informácií pozri bod Zníženie hodnoty 
majetku a opravné položky).  
 
 

5. Zásoby  
 
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi 
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou. 
 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 
provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.  Úroky z úverov nie sú súčasťou 
obstarávacej ceny.  
Úbytok zásob sa účtuje v skutočnej obstarávacej cene spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu 
majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku (FIFO metóda).  
 
Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky. 

 
6. Zákazková výroba 

 
Spoločnosť realizuje stavebné diela a stavebné zákazky ako zhotoviteľ a účtuje o zákazkovej výrobe. 
 
Ak sa výsledok zákazkovej výroby dá spoľahlivo odhadnúť, zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné 
obdobie sa účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia (angl. percentage-of-completion method), pričom 
stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje kumulatívne na základe aktuálneho rozpočtu zmluvných nákladov a zmluvných 
výnosov,  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú 
výrobu za vykonanú prácu a aktualizovaného rozpočtu celkových nákladov na zákazkovú výrobu. 
 
Náklady na zákazku sa vykážu v období, v ktorom vznikli. Náklady vynaložené v bežnom roku a súvisiace s budúcou 
činnosťou na zákazke sa do výpočtu stupňa dokončenia nezahrnú.  
 
Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie je možné spoľahlivo odhadnúť, 
účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je 
pravdepodobné, že budú preplatené („metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej 
výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie na 
zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového 
zisku vykáže v súvahe ako čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky.  
 
Spoločnosť požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe vykáže ako pohľadávky z obchodného styku 
so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddavky, ktoré Spoločnosť prijala pred vykonaním 
príslušnej práce sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky. 
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Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že náklady prevýšia výnosy, účtuje sa odhad 
očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená 
bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, na stupeň dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku 
ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe. 
 
Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť. V účtovnom 
období,  v ktorom už nie je pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je pravdepodobné zníženie straty zo 
zákazkovej výroby alebo zúčtovanie straty, sa vykáže zníženie ostatných nákladov na hospodársku činnosť. 
 
Spájanie zmlúv. Ako jedna zákazková výroba sa účtuje skupina zmlúv s jedným objednávateľom alebo s niekoľkými 
objednávateľmi, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:  
 
a) skupina zmlúv a ich podmienky sa dohadujú ako celok, 
b) skupina zmlúv vzájomne úzko súvisí tak, že sú súčasťou jedného projektu a majú spoločnú maržu, 
c) zmluvy sa vykonávajú súbežne alebo na seba postupne nadväzujú.  
 
Delenie zmlúv. Ak sa v jednej zmluve dohodlo zhotovenie viacerých majetkov, účtuje sa o zhotovení jednotlivého 
majetku tvoriaceho predmet zmluvy ako o samostatnej zákazkovej výrobe, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 
 
a) pre jednotlivý majetok sa predložili samostatné ponuky, 
b) jednotlivý majetok bol predmetom samostatného rokovania a zhotoviteľ a objednávateľ mali možnosť prijať alebo 

odmietnuť tú časť zmluvy, ktorá sa vzťahuje na jednotlivý majetok, 
c) ku jednotlivému majetku možno identifikovať zmluvné náklady a zmluvné výnosy. 
 

 
7. Pohľadávky 

 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto 
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
 
Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 
rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 
menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich 
peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.  
 

8. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 
 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa oceňujú obstarávacou cenou. Na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 
sa vo vlastnom imaní vytvára rezervný fond.  

 
9. Finančné účty 

 
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. 
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  
 

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
11. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 

 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane 
zmena predpokladu zníženia hodnoty. 
 
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob 
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného 
ako odloženej daňovej pohľadávky (pozri bod Odložené dane) posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že 
by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce 
ekonomické úžitky z daného majetku.  
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Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia 
hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov 
použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len 
v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení 
odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.  
 
Zásady posúdenia zníženia hodnoty dlhodobého majetku sú opísané aj v bode 4. 
 
Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok  
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou 
posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty. 
 
Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie 
dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie 
neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný 
papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných 
papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.  
 
Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch 
a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri 
určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota 
kolaterálov a záruk od tretích strán. 
 
Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne 
spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky. 

 
12. Záväzky 

 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 
13. Rezervy 

 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 
alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. 

 
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 
záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba 
rezervy.  
 
Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne 
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.  

 
Rezerva na odstupné 
Rezerva na odstupné nebola vytvorená nakoľko spoločnosť neplánuje znižovať stav zamestnancov. 

 
Rezerva na záručné opravy 
Rezerva na záručné opravy sa tvorí na očakávanú výšku záväzkov z titulu záruky na vykonané stavebné práce počas 
záručnej lehoty. Záruka pri stavbách predstavuje obdobie 5 - 7 rokov.  Spoločnosť prehodnocuje výšku rezervy na 
ročnej báze na základe rozsahu vykonaných stavebných prác za sledované obdobie. Pri tvorbe rezervy sú individuálne 
zohľadnené náklady na záručné opravy, ktoré sú ku dňu zostavenia účtovnej závierky už reklamované, a tiež očakávané 
náklady na záručné opravy, ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky ešte neboli reklamované (táto časť rezervy sa 
tvorí paušálnym spôsobom, ako percentuálny podiel z tržieb). Rezerva bude použitá v priebehu účtovných období 2021 
a neskôr. 
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Nevyčerpaná dovolenka 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky zamestnancov sa odhaduje výpočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek ku 
koncu účtovného obdobia. Suma rezervy prislúchajúceho zdravotného a sociálneho poistenia je zohľadnená ako 35,2% 
z nevyčerpaných dovoleniek. 
 
Nevyfakturované dodávky majetku 
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa 
v odhadovanej výške záväzku. 

 
14. Zamestnanecké požitky 

 
Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, 
bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne 
a časovo súvisia. 

 
15. Odložené dane 

 
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe 
a ich daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 
od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
 
Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:  
• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak 

v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 
a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku 
alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri 
zlúčení, splynutí alebo rozdelení), 

• dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak 
Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné 
rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, 

• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. 
 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých 
daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 
ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov 
bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť 
v čase vyrovnania odloženej dane. 
 
V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na 
odloženú  daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok 
účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.  

 
16. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

17. Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  
 
Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa najskôr vykazujú ako 
výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej 
súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.  
 
Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s činnosťou Spoločnosti sa najskôr vykazujú 
ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej 
a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. 
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18. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca) 
 
Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok 
prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.  

 
Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.  
 
Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je 
doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovej skupiny 5 resp. 6 
(budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).  
 
Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku 
so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených 
o nerealizované finančné náklady. 
 
Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. 
Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky. 
 
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, 
nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania 
leasingovej zmluvy. 

 
19. Cudzia mena 

 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz). 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny (okrem ocenenia cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu) nakúpenej 
za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny (okrem ocenenia cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu) nakúpenej 
za inú cudziu menu sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa 
použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.  
 
Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu  
• ak je zmluvnou stranou banka alebo pobočka zahraničnej banky, použije sa ku dňu ocenenia kurz banky alebo 

pobočky zahraničnej banky, ktorá je zmluvnou stranou tohto menového derivátu alebo sa použije referenčný kurz 
ku dňu ocenenia, 

• ak zmluvnou stranou nie je banka alebo pobočka zahraničnej banky, použije sa na ocenenie referenčný kurz ku 
dňu ocenenia. 

 
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije  
• referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 

v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na 
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú 
na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 
 
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
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20. Výnosy 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 
zľavu. Najvýznamnejšiu časť výnosov predstavujú výnosy zo zákazky, ktorých zdrojom je stavebná činnosť 
Spoločnosti, detailnejšie popísané v Zákazkovej výrobe, časť C, bod 6 týchto poznámok. Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti predstavujú najmä refakturované náklady (napr. zariadenie staveniska, nájom techniky a pod.) na základe 
dohôd z dodávateľmi alebo odberateľmi.  
 
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. 

 
Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe časového 
rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery. 

 
21. Porovnateľné údaje 

 
Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných 
hodnotách v poznámkach.  

 
22. Oprava chýb minulých období 

 
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto 
chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na 
výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú 
v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet. V roku 2020 Spoločnosť neúčtovala o oprave 
významných chýb minulých období. 

 
 
E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok  
 

Dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosti predstavuje softvér a licencie softvéru. 
 

2. Deriváty 
 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 
 

 
3. Záväzky 
 

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby 
splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 
31. 12. 2020 31. 12. 2019

EUR EUR
Záväzky po splatnosti 70 360 292 689
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 4 596 588 1 911 528
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 839 027 967 994
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 316 111 1 325
Záväzky spolu 5 822 086 3 173 536

 
Na zabezpečenie garančného úverového rámca a dlhodobého splátkové úveru bolo v prospech banky zriadené záložné 
právo na pohľadávky z obchodného styku. (pozri časť D, bod 2 týchto poznámok) 
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4. Vlastné akcie 
 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 
 

5. Vlastné imanie 
 

Valné zhromaždenie 1. júla 2020 rozhodlo o vysporiadaní výsledku hospodárenia 2019, zisku 335 718 EUR 
nasledovne: 

• 2 500  EUR prídel do zákonného rezervného fondu a 
• 333 218 EUR preúčtovanie na účet nerozdelený  zisk minulých rokov. 

 
V položke ostatné kapitálové fondy je vykázaný vklad akcionára MiddleCap Group SA vo výške 1 000 000 EUR na 
základe rozhodnutia valného zhromaždenia z 30. novembra 2020. Tento vklad bol splatený v celom rozsahu. 
 
 

6. Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 
 

7. Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
 
Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 

 

F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 
 

1. Podmienený majetok 
 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 
 

2. Podmienené záväzky 
 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 
 

3. Ostatné finančné povinnosti 
 
Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 

 
4. Najatý majetok 
 

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) osobné a úžitkové automobily. K 31. decembru 2020 spolu 23 
automobilov.  (k 31. decembru 2019: 17 automobilov).  Nájomné zmluvy sú uzatvorené jednotlivo na každý automobil, 
najviac s trvaním do roku 2025. Ročné náklady na nájomné sú približne 140 tis. EUR.  

 
Spoločnosť má svoje administratívne priestory v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2026 s 
možnosťou výpovede v určených prípadoch. Ročné nájomné predstavuje 180 tis. EUR. 
 
Spoločnosť si prenajíma formou operatívneho nájmu stavebnú techniku, pričom jej najvýznamnejšiu časť tvoria 
stavebné žeriavy. Výška nájomného a doba nájmu techniky/žeriavov je naviazaná a zmluvne dohadovaná na jednotlivé 
stavebné projekty spoločnosti. 

 

G. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
V rámci dôležitých udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Spoločnosť posúdila možný 
dopad vírusu SARS-CoV-2 a ním vyvolanej choroby COVID-19 na svoje hospodárenie a likviditu v roku 2021.  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť Spoločnosti. K dnešnému dňu však žiaden 
významný odberateľ nekomunikoval zastavenie objednávok, resp. významné pozastavenie stavebných činností. 
  



 Účtovná závierka pre malé účtovné jednotky 
                                         SYTIQ a.s.                                     k 31. decembru 2020 

    
Poznámky Úč PODV 3 - 01                                                                                      IČO   5 2 2 8 6 8 4 3 

 
                                                                                 DIČ 2 1 2 0 9 6 7 9 7 0 
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Spoločnosť posúdila možný vplyv týchto skutočností na plánované hospodárenie a likviditu a zhodnotila, že disponuje 
dostatočnou likviditou potrebnou na nepretržité pokračovanie spoločnosti. 

 

H. OSTATNÉ INFORMÁCIE  
 

Spoločnosť nemá obsahovú náplň k tejto časti. 



SYTIQ a.s.
Mlynské nivy 49 
821 09 Bratislava

Zostavené v Bratislave
dňa 18.05.2021

sytiq.com


