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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ABC Slovenská výroba, spol. s r. o.
Výrobná ul. 11
800 00 Bratislava
Nepovinná informácia
Spoločnosť ABC Slovenská výroba, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 21. mája 1993 a do obchodného
registra bola zapísaná 3. júla 1993 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka
XXXX/Z).
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
– výroba elektrických motorov,
– výroba elektromerov,
– s tým súvisiace služby a nákup a predaj tovaru.
Neuvádzajú sa tu všetky činnosti, ktoré má účtovná jednotka zapísané ako predmet jej činnosti v obchodnom registri, ale
len tie, ktoré naozaj aj vykonáva a súčasne ktoré sú pre ňu hlavnými činnosťami.
2. Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť je / nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného
zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov. (Ak je, uveďte obchodné meno a sídlo takej účtovnej
jednotky, príp. iné údaje týkajúce sa tohto ručenia).
3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným
zhromaždením Spoločnosti 20. mája 2018.
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 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 2018 do
31. decembra 2018.
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.
5. Informácie o skupine
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ABC Produktion GmbH, Lindenstr. 1, D-99998
Berlin a táto sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu ABC. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu
ABC zostavuje spoločnosť ABC Holding AG, Motorenstr. 10, D-99999 München.
Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností alebo v sídle spoločnosti ABC
Slovenská výroba, spol. s r. o., Bratislava. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené
konsolidované účtovné závierky, je Hauptstrasse 102/40, D-99999 München.
Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, pretože má viac ako 50 % podiel na hlasovacích právach v iných účtovných
jednotkách (pozri časť E.3).
Spoločnosť má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.
Alternatívne (oslobodenie na medzistupni skupiny)
Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa
§ 22 ods. 8 zákona o účtovníctve: Jej materská účtovná jednotka ABC Produktion GmbH, Lindenstr. 1, D-99998 Berlín
vlastní 100 % podiel v Spoločnosti a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom
Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske účtovné jednotky.
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Alternatívne (oslobodenie z dôvodu neprekročenia veľkostných kritérií)
Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu
z dôvodu neprekročenia veľkostných kritérií podľa § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve. Obchodné meno a sídlo dcérskych
účtovných jednotiek je uvedené nižšie:
Názov

Sídlo

ABC M otoren Russia
ABC M otoren SR, s.r.o.

Námestie Červenej armády 59, M oskva, Ruská federatívna republika
Agátova 42, M artin, Slovensko

Alternatívne (oslobodenie z dôvodu nevýznamnosti dcérskych účtovných jednotiek)
Spoločnosť je na základe § 22 ods. 12 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú
závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože zostavením len individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti sa
významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.
Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie:
Názov

Sídlo

ABC M otoren Russia
ABC M otoren SR, s.r.o.

Námestie Červenej armády 59, M oskva, Ruská federatívna republika
Agátova 42, M artin, Slovensko

Alternatívne (oslobodenie z dôvodu existencie iba takých dcérskych účtovných jednotiek, ktoré nemusia byť do
konsolidovanej účtovnej závierky zahrnuté metódou úplnej konsolidácie)
Spoločnosť je na základe § 22 ods. 13 zákona o účtovníctve oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú
závierku a konsolidovanú výročnú správu, pretože:
existujú dlhodobé prekážky, ktoré závažným spôsobom bránia Spoločnosti vo výkone jej práv vo vzťahu k majetku
dcérskej účtovnej jednotky / práv v riadení dcérskej účtovnej jednotky, alebo
údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky možno získať len za cenu neprimerane vysokých
nákladov alebo s nadmerným omeškaním, alebo
podiel v dcérskej účtovnej jednotke drží Spoločnosť len na účel jeho predaja.
Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie:
Názov

Sídlo

ABC M otoren Russia
ABC M otoren SR, s.r.o.

Námestie Červenej armády 59, M oskva, Ruská federatívna republika
Agátova 42, M artin, Slovensko

6. Počet zamestnancov
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2018 bol 340 (v účtovnom období 2017 bol
405).
Počet zamestnancov k 31. decembru 2018 bol 345, z toho 15 vedúcich zamestnancov (k 31. decembru 2017 to bolo 407
zamestnancov, z toho 18 vedúcich zamestnancov).
Nepovinná informácia
7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2017 resp. výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 31. marca 2018 resp. 30. júna 2018.
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Nepovinná informácia
8. Schválenie audítora
Valné zhromaždenie 20. mája 2018 schválilo spoločnosť XXX ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné
obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
B.

Nepovinná informácia
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Konatelia
Dozorná rada

Prokurista
Prezident

C.

Ing. Peter Petrovič
Ing. Ján Jánsky
Dr. Ralf Schumacher – predseda
Dr. Hans Joachim Fischer (do 2. júna 2018)
Dipl.-Ing. Jürgen Neumann (od 3. júna 2018)
prof. Martin Martinský
Ing. Jozef Jozefský
prof. Karol Karolský

Nepovinná informácia
INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH (AKCIONÁROCH) ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Do 1. marca 2018 bola štruktúra spoločníkov (akcionárov) Spoločnosti takáto:

Podiel na základnom imaní
EUR
%
ABC Produktion GmbH, Berlin
Slovenský podnik, a. s., Bratislava
Ing. Jozef Čierny, Bratislava
S polu

462 158
353 416
90 620
906 194

51
39
10
100

Hlasovacie práva
%
51
39
10
100

Dňa 1. marca 2018 kúpila spoločnosť ABC Produktion GmbH, Berlin, podiely od ostatných spoločníkov (akcionárov),
takže sa stala jediným spoločníkom (akcionárom) Spoločnosti. Následne zvýšila základné imanie o 1 327 757 EUR na
2 233 951 EUR. Štruktúra spoločníkov (akcionárov) k 31. decembru 2018 je takáto:

Podiel na základnom imaní
EUR
%
ABC Produktion GmbH, Berlin
S polu

2 233 951
2 233 951

100
100

Hlasovacie práva
%
100
100

Zmena spoločníkov (akcionárov), ako aj zvýšenie základného imania sú k 31. decembru 2018 v obchodnom registri už
zapísané.
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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).
Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej
činnosti a tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Ak by v priebehu účtovného obdobia došlo k zmene účtovných metód a účtovných zásad, je potrebné uviesť tieto zmeny,
a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky.
2. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe
Vyžaduje sa uviesť informácie o transakciách, ktoré dlhodobo nie sú vykázané v súvahe, a preto je kvôli transparentnosti
potrebné uviesť ich vplyv (pozitívny alebo negatívny) na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Podľa nášho názoru, nepatrí
sem bežné obstarávanie dlhodobého majetku a zásob, bežné opravy a údržba, bežné finančné transakcie.
Podľa nášho názoru, sem patrí napríklad:
-

prípady, keď vlastnícke právo nie je totožné s ekonomickým vlastníctvom,
ostatné finančné povinnosti (commitments),
faktoring, najmä ak riziko neprejde na kupujúceho,
dohody o konsignačných skladoch,
zmluvy „take or pay“,
outsourcing,
záložné právo,
leasing,
kúpna opcia pri leasingu,
zmluvy „sale and buy back“,
zmluvy „sale and lease back“,
správa majetku, poručníctvo (nemčina má na to výraz „Treuhand“),
predkupné právo,
právo odstúpiť od zmluvy,
právo spätnej kúpy / predaja,
povinnosť spätnej kúpy / predaja,
prenájom / nájom.

V našej vzorovej účtovnej závierke uvádzame niektoré z týchto informácií na iných miestach poznámok, napríklad
informácie, keď vlastnícke právo nie je totožné s ekonomickým vlastníctvom (časť E.1), ostatné finančné povinnosti (časť
J.3), prenájom/nájom (časť J. 4 a 5), pretože to tak vyžaduje opatrenie k účtovnej závierke.
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.
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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:
Uvedené body sú len príklady, uveďte podľa konkrétnych podmienok účtovnej jednotky:



bod x) – činnosť účtovnej jednotky spĺňa kritériá pre zákazkovú výrobu



bod x) – činnosť účtovnej jednotky spĺňa kritériá pre priebežný transfer



bod x) – splnenie kritérií pre spájanie a delenie zákaziek zo zákazkovej výroby



bod x) – štátna pomoc poskytnutá v zmysle príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov – či aplikovať účtovanie
o odložených daniach alebo o dotáciách.

Prípady, keď bude potrebné použiť úsudok, sa budú v SR vyskytovať výnimočne, pretože v SR, až na niekoľko výnimiek,
prevláda zásada, že pri zobrazení transakcií v účtovníctve má prednosť ich právna forma, nie ich podstata („form over
substance“), a nie naopak („substance over form“).
Ak sa tu uvedú takéto významné úsudky (čo bude len výnimočne), je potrebné ich podrobnejšie opísať v príslušnom bode
poznámok.
Alternatívne:
V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali
významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.
Neistoty v odhadoch a predpokladoch
Informácie o tých neistotách v predpokladoch a odhadoch, pri ktorých existuje signifikantné riziko, že by mohli viesť
k významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období sú bližšie opísané v nasledujúcich bodoch poznámok:
Uvedené body sú len príklady, uveďte podľa konkrétnych podmienok účtovnej jednotky:

—

bod x) - dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok – určenie predpokladanej doby používania
a predpokladaného priebehu opotrebenia

—

bod x) – aktivácia odloženej daňovej pohľadávky – dosiahnutie budúcich zdaniteľných ziskov, voči ktorým môžu byť
využité odpočítateľné dočasné rozdiely, umorené daňové straty a využité daňové odpočty a nároky

—
—

bod x) – rezerva na zamestnanecké požitky – kľúčové aktuárske predpoklady

—

bod x) – opravné položky k majetku (dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky) – kľúčové predpoklady týkajúce sa
odhadu zníženia budúcich ekonomických úžitkov

—
—
—
—
—
—

bod x) – aktivácia nákladov na vývoj – pravdepodobnosť a výška budúceho zvýšenia ekonomických úžitkov

bod x) – test na zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného, hmotného, finančného majetku – kľúčové predpoklady
týkajúce sa odhadu zníženia budúcich ekonomických úžitkov

bod x) – rezerva na záručné opravy - pravdepodobnosť a výška budúceho zníženia ekonomických úžitkov
bod x) – rezerva na súdne spory - pravdepodobnosť a výška budúceho zníženia ekonomických úžitkov
bod x) – podmienený majetok - pravdepodobnosť a výška budúceho zvýšenia ekonomických úžitkov
bod x) – podmienené záväzky - pravdepodobnosť a výška budúceho zníženia ekonomických úžitkov

bod x) – štátne dotácie – vykázanie dotácií vzhľadom na splnenie podmienok súvisiacich s dotáciou a na poskytnutie
dotácie
Ak sa tu uvedú takéto významné neistoty (čo nebude príliš častý prípad), je potrebné ich podrobnejšie opísať v príslušnom
bode poznámok.
Alternatívne:
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.
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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 / nie 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.
Vyberte relevantné a prispôsobte konkrétnym podmienkam účtovnej jednotky:
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov (akcionárov) sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia
priamo do vlastného imania na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, v ocenení reálnou hodnotou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého
dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne
príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje
dosiahnutie výnosu z tohto majetku.
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:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať,
zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
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,
dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho
vývoja, použitie alebo predaj,
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.
Vyberte podľa konkrétnych podmienok účtovnej jednotky:
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý
nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia,
 sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania,
alebo
 sa odpisuje postupne počas predpokladanej doby požívania,
alebo
 sa považuje za náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby.
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