
UZPODv14_1

Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á  Ä  B  Č  D  É  F  G  H  Í  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Š  T  Ú  V  X  Ý  Ž      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná jednotka Mesiac Rok

2 0 2 0 0 8 5 6 0 6 Za obdobie od 0 1 2 0 2 1

IČO x riadna  malá do 1 2 2 0 2 1

3 6 0 1 7 2 0 5 mimoriadna x veľká Bezprostredne

SK NACE  priebežná (vyznačí sa x) predchádzajúce od 0 1 2 0 2 0

2 5 . 5 0 . 0 obdobie do 1 2 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč POD 1-01) x Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) x Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách) (v celých eurách) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G E V O R K Y A N ,  s . r . o .  

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

T o v á r e n s k á 5 0 4

PSČ Obec

9 7 6 3 1 V l k a n o v á

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R  O S  B a n s k á  B y s t r i c a                 

O d d . :  S r o ,  v l o ž k a  č .  4 1 0 1 / S

Telefónne číslo Faxové číslo

0 / 0 /  

E-mailová adresa

Zostavená dňa: Schválená dňa:

2 0 . 0 4 . 2 0 2 2 . .

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena 
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej 
osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
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UZPODv14_2
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 

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

014
 82 110 604  65 604 730

 16 505 874  52 712 545

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 013
 4 161 050  3 224 979

 936 071  3 264 465

A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 012
 440 784  440 784

 440 784

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

011
 90 551 911  73 109 966

 17 441 945  59 843 943

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

010

6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný 
majetok
(041) - /093/

009

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

008
 534 422  394 581

 139 841  405 269

4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 007

3. Oceniteľné práva (014) - /074, 
091A/

006
 13 870 996  11 337 959

 2 533 037  11 615 379

2. Softvér (013) - /073, 091A/ 005
 152 057  2 930

 149 127  6 204

Korekcia - časť 2

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - 
/072, 091A/

004

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

003
 14 557 475  11 735 470

 2 822 005  12 026 852

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

002
 105 109 386  84 845 436

 20 263 950  72 945 540

Netto    3

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + 
r. 74

001
 147 864 580  127 531 852

 20 332 728  112 052 663

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2
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UZPODv14_3
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

7. Dlhové cenné papiere a ostatný 
dlhodobý finančný majetok (065A, 
069A,06XA) - /096A/

028

6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 027

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

026

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

025

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

024

 1 074 745

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

023

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely 
v prepojených účtovných 
jednotkách (061A, 062A, 063A) - 
/096A/

022

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

021

 1 074 745

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

020

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

019
 43 781  43 781

 35 000

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok (042) - /094/

018
 3 795 692  3 795 692

 3 391 149

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

017

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

016

Netto    3

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

015

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2
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UZPODv14_4
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku 
súčet (r. 43 až r. 45)

042

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

041

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

040

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

039

4. Zvieratá (124) - /195/ 038
 120  120

 120

3. Výrobky (123) - /194/ 037
 6 950 469  6 926 142

 24 327  7 712 164

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

036
 10 902 721  10 864 561

 38 160  9 824 437

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 
19X/

035
 2 131 450  2 131 450

 1 730 742

B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 034
 19 984 760  19 922 273

 62 487  19 267 463

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

033
 42 747 554  42 678 776

 68 778  39 092 417

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

032

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

031

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

030

Netto    3

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

029

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2
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UZPODv14_5
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

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

056

 6 714 366

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

055

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku 
súčet (r. 55 až r. 57) 

054
 21 069 860  21 063 569

 6 291  19 444 915

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

053
 21 526 054  21 519 763

 6 291  19 798 047

8. Odložená daňová pohľadávka 
(481A)

052

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

051

6. Pohľadávky z derivátových operácií 
(373A, 376A)

050

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

049

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

048

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

047

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 046

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

045

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

044

Netto    3

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

043

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2
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UZPODv14_6
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

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

070

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné 
podiely (252)

069

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

068

B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v 
prepojených účtovných jednotkách 
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - 
/291A, 29XA/

067

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

066

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

065
 35 867  35 867

 23 480

8. Pohľadávky z derivátových operácií 
(373A, 376A)

064

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

063
 420 327  420 327

 329 652

6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ 062

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

061

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

060

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

059

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 058

Netto    3

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

057
 21 069 860  21 063 569

 6 291  12 730 549

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2
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UZPODv14_7
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c

079

A. 080

A.I. 081

A.I.1. 082

2. 083

3. 084

A.II. 085

A.III. 086

A.IV. 087

A.IV.1. 088

2. 089

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
 842 327  654 488

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

Ostatné kapitálové fondy (413)
 11 307 079  11 307 079

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
 842 327  654 488

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Základné imanie (411 alebo +/- 491)
 13 924 472  13 924 472

Zmena základného imania +/- 419

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
 36 897 699  34 614 720

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
 13 924 472  13 924 472

STRANA PASÍV
b

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
 127 531 852  112 052 663

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 
(385A)

078
 1 613  1 613

 9 676

3. Príjmy budúcich období dlhodobé 
(385A)

077

2. Náklady budúcich období 
krátkodobé (381A, 382A)

076
 6 027  6 027

 5 030

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé 
(381A, 382A)

075

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až 
r. 78)

074
 7 640  7 640

 14 706

2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 
261)

073
 1 235 007  1 235 007

 25 690

B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 072
 1 733  1 733

 1 217

Netto    3

B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 071
 1 236 740  1 236 740

 26 907

Ozna-
čenie

a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku

c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto    2

Korekcia - časť 2
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UZPODv14_8
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceOzna-

čenie
a

Číslo
riadku

c

A.V. 090

A.V.1. 091

2. 092

A.VI. 093

A.VI.1. 094

2. 095

3. 096

A.VII. 097

A.VII.1. 098

2. 099

A.VIII. 100

B. 101

B.I. 102

B.I.1. 103

1.a. 104

1.b. 105

1.c. 106

2. 107

3. 108

4. 109

5. 110

6. 111

7. 112

8. 113

9. 114

10. 115

11. 116

12. 117Odložený daňový záväzok (481A)
 3 005 807  2 197 022

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
 4 661 372  4 843 534

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

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
 18 852 417  18 382 496

Záväzky zo sociálneho fondu (472)
 23 379  26 702

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

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

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

Čistá hodnota zákazky (316A) 

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
 30 000 000

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

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)
 83 707

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
 83 707

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

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
 87 699 959  74 669 735

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
 56 542 975  25 533 462

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

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)

 2 282 980  3 756 790

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
 8 540 841  4 971 891

Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 
 8 540 841  4 971 891

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

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

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

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

Štatutárne fondy (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

STRANA PASÍV
b

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
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UZPODv14_9
Súvaha

Úč POD 1 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceOzna-

čenie
a

Číslo
riadku

c

B.II. 118

B.II.1. 119

2. 120

B.III. 121

B.IV. 122

B.IV.1. 123

1.a. 124

1.b. 125

1.c. 126

2. 127

3. 128

4. 129

5. 130

6. 131

7. 132

8. 133

9. 134

10. 135

B.V. 136

B.V.1. 137

2. 138

B.VI. 139

B.VII. 140

C. 141

C.1. 142

2. 143

3. 144

4. 145

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
 2 445 754  2 559 105

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
 488 440  209 103

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
 137 083  10 204 340

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
 2 934 194  2 768 208

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
 68 392  18 951

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
 5 763 908  7 703 563

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
 225 427  151 328

Zákonné rezervy (323A, 451A)
 157 035  132 377

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
 2 684 168  1 517 341

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
 128 988  99 112

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
 27 983  26 869

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

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
 187 441  146 988

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

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

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)  12 282 635  7 954 888

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

 4 517 739

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
 15 311 215  14 262 936

Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
 12 282 635  12 472 627

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
 9 719 351  16 814 106

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

Zákonné rezervy (451A)

STRANA PASÍV
b

Bežné účtovné obdobie
4

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5
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UZPODv14_10
Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

* 01

 53 967 754  48 214 724

** 02

 57 243 287  52 523 895

I. 03

II. 04

 43 803 248  39 071 994

III. 05

 10 164 506  9 142 730

IV. 06

 254 102  323 993

V. 07

VI. 08

 2 821 633  3 811 822

VII. 09

 199 798  173 356

** 10

 49 561 695  45 473 861

A. 11

B. 12

 27 106 904  27 035 318

C. 13

D. 14

 7 561 266  5 812 999

E. 15

 3 718 803  3 158 528

E.1. 16

 2 656 730  2 233 612

2. 17

3. 18

 947 557  832 184

4. 19

 114 516  92 732

F. 20

 14 153  12 219

G. 21

 7 670 302  5 553 438

G.1 22

 7 670 302  5 553 438

2. 23

H. 24

 3 351 497  3 742 470

I. 25

 2 291  2 375

J. 26

 136 479  156 514

*** 27

 7 681 592  7 050 034

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

Sociálne náklady (527, 528)

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

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)

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)

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

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

Mzdové náklady (521, 522)

Tržby z predaja služieb (602, 606)

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

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

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

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

Služby (účtová skupina 51)

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

Skutočnosť

Text
b

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

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

Tržby z predaja tovaru (604, 607)
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UZPODv14_11
Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Skutočnosť

Text
b

* 28
 19 553 686  15 690 400

** 29

 19 640  287 842

VIII. 30

 1 500

IX. 31

IX.1. 32

2. 33

3. 34

X. 35

X.1 36

2. 37

3. 38

XI. 39
 373  38

XI.1 40

2. 41
 373  38

XII. 42

 17 738  287 817
XIII. 43

XIV. 44
 29 -13                                                   

** 45
 4 329 074  2 500 731

K. 46

 1 074 745
L. 47

M. 48

-74 961                                           

N. 49

 2 230 398  2 232 585
N.1. 50

2. 51

 2 230 398  2 232 585

O. 52

 486 807  49 436
P. 53

Q. 54

 537 124  293 671

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

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

Kurzové straty (563)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

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

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

Predané cenné papiere a podiely (561)

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

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

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

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

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

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

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

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

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

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

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

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

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
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UZPODv14_12
Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01 DIČ   2  0  2  0  0  8  5  6  0  6 IČO   3  6  0  1  7  2  0  5 

Ozna-
čenie

a

Číslo
riadku

c
bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Skutočnosť

Text
b

*** 55
-4 309 434                                      -2 212 889                                      

**** 56
 3 372 158  4 837 145

R 57
 1 089 160  1 080 355

R.1 58
 280 375  348 692

2. 59
 808 785  731 663

S. 60

**** 61

 2 282 998  3 756 790

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

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

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

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

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

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

Daň z príjmov splatná (591, 595)
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Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2021

(v EUR)

Bežné účtovné Minulé účtovné

obdobie obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 3 372 158 4 837 145

A.1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až 
A.1.13) (+/-)

11 895 234 7 738 052

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 7 670 302 4 118 064

A.1.2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do 
nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) 1 435 374

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -59 774 -153 253

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 173 052 -18 526

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 2 230 398 2 232 585

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -373 -38

A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-
)

A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+)

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 1 617 747 -51 755

A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa 
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 263 882 175 602

A.2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek 
obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti

-2 352 991 -2 199 696

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -2 004 401 -6 556 371

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 244 155 4 516 572

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) -592 745 -159 898

A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov (-/+) 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach 
prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.) 12 914 401 10 375 501

A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+) 373 38

A.4. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-) -601 264 -614 393
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.) 12 313 510 9 761 146

A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 
činností (-/+) -1 070 -2 358

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.) 12 312 440 9 758 788

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -20 853 834 -11 863 147

B.3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, 
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 2 655 097 1 737 835

B.6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa 
považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) 1 500

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+)

B.9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B.10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B.11 Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)

B.12. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B.14.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú 
za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B.15.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za 
peňažné toky z finančnej činnosti (-)

B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) -18 197 237 -10 125 312

Ozna-
čenie

Názov položky
Skutočnosť v EUR



Bežné účtovné Minulé účtovné

obdobie obdobie

Ozna-
čenie

Názov položky
Skutočnosť v EUR

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C.1.5 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou 
(-)

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti 7 094 629 298 132
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) -11 531 000 -1 464 352

C.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 37 818 517 13 281 781
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -17 402 981 -9 865 507
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C.2.8.
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 
nájomcom (-)

-1 789 907 -1 653 790

C.2.9.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s 
výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C.2.10.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej 
jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

C.3. Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C.5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné 
toky z investičnej činnosti (-)

C.6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa 
považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)

C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 7 094 629 298 132

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) 1 209 833 -68 392
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 26 907 95 299

F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových 
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

1 236 740 26 907

G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-)

H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely 
vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

1 236 740 26 907
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1. POPIS SPOLOČNOSTI 

GEVORKYAN, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť”) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 
dňa 16. septembra 1996. Dňa 20. januára 1997 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na 
Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 4101/S. Spoločnosť sídli na adrese Továrenská 
504, Vlkanová, Slovenská republika (do 4. marca 2020 Spoločnosť sídlila na adrese: Zvolenská cesta 
14, Banská Bystrica, Slovenská republika), identifikačné číslo 36 017 205 .  

Hlavným predmetom činnosti je: 

1.  Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 
2. Činnosť v oblasti práškovej metalurgie 
3. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied  
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 
5. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti  
6. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti  
7. Nástrojárstvo 
8. Tepelné spracovanie kovov  
9. Povrchová úprava kovov  
10. Oprava mechanických častí strojov a zariadení  
11. Zváračské práce  
12. Konštrukčné práce v oblasti strojárstva  
 

Informácie o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 149  141  

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

156  145  

počet vedúcich zamestnancov 4  9  

 

Informácie o štruktúre spoločníkov k 31.12.2021 

Spoločník 
Výška podielu na základnom imaní Podiel na 

hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI v % 

absolútne v % 

Artur Gevorkyan 12 949 758 EUR  93,00%  93,00%  -  

JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o. 487 357 EUR  3,50%  3,50%  -  

BHS Fund II. - Private Equity, investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, 

a.s. 
487 357 EUR  3,50%  3,50%  -  

Spolu 13 924 472 EUR  100% 100% - 
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Informácie o štruktúre spoločníkov k 31.12.2020 

Spoločník 

Výška podielu na základnom imaní Podiel na 
hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI ako 
na ZI v % absolútne v % 

Artur Gevorkyan  12 949 758 EUR 93,00% 93,00% - 

JEREMIE Co-Investment Fund, s.r.o.  487 357 EUR 3,50% 3,50% - 

BHS Fund II. - Private Equity, investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, 

a.s.  
487 357 EUR 3,50% 3,50% - 

Spolu 13 924 472 EUR 100,00% 100,00% - 

 
Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom. 

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2021: 

Konatelia 

Artur Gevorkyan  

Iryna Yeumianenka  

Anatoliy Ulezko  

 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.  

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.  

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená 
valným zhromaždením spoločnosti dňa 29. októbra 2021. 

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY 

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021 
a 2020 sú nasledovné:  

a) Dlhodobý nehmotný majetok 

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu 
obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré 
zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych 
nákladov). 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, 
za ktorú by sa majetok nadobudol v čase, keď sa o ňom účtuje. Táto cena sa zisťuje odborným 
odhadom, znaleckým posudkom alebo podľa osobitných predpisov. 
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Dlhodobý nehmotný majetok (know - how) obstaraný nepeňažným vkladom do základného imania sa 
oceňuje všeobecnou hodnotou, ktorá sa zisťuje znaleckým posudkom alebo podľa osobitných 
predpisov. 

Odpisovanie 

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného 
majetku. Predpokladaná  doba používania, metóda odpisovania a odpisová  sadzba sú  stanovené pre 
jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku  nasledovne: 

 Predpokladaná doba používania Ročná odpisová sadzba Metóda odpisovania 

Softvér 4 1/4 rovnomerne 

Oceniteľné práva (know – 
how) 50 1/50 rovnomerne 

Spoločnosť každoročne posudzuje existenciu indikátorov zníženia hodnoty oceniteľných práv na 
základe aktualizovanej prognózy predajov. Ak sú identifikované indikátory zníženia hodnoty 
oceniteľných práv, spoločnosť pripravuje výpočet opravnej položky k oceniteľným právam. 

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná 
položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. 

b) Dlhodobý hmotný majetok 

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu 
obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním. 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahrňujú 
priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.  

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne od spoločníka sa oceňuje reálnou obstarávacou cenou 
a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reálna obstarávacia cena tohto majetku 
bola stanovená na základe znaleckého posudku. 

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. 
Opravy a údržba sa účtujú do nákladov. 

Odpisovanie 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného 
majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom sa uviedol dlhodobý majetok do používania. Drobný 
dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo 
pri uvedení do používania. 

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná 
položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. 
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Predpokladaná doba 

používania 

(v rokoch) 
Ročná odpisová sadzba Metóda odpisovania 

Stavby 60 1/60 rovnomerne 

Dopravné prostriedky 4 1/4 rovnomerne 

Lisy 30 1/30 rovnomerne 

Pece 35 1/35 rovnomerne 

Stroje MIM (Metal Injection Moulding) 35 1/35 rovnomerne 

Stroje HIP (Hot isostatic pressing) 35 1/35 rovnomerne 

Stroje, prístroje a zariadenia 20 1/20 rovnomerne 

Nástroje 15 1/15 rovnomerne 
 

c) Finančný majetok 

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.  

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti.  

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky 
nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako 
opravná položka. 

d) Zásoby 

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy pevných cien a oceňovacích 
rozdielov. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním 
(náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu 
zásob.  

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame 
materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Výrobné režijné náklady zahŕňajú servis a 
opravu strojov, spotrebu elektrickej energie, vody a plynov, odpisy majetku, mzdy majstrov, náklady na 
internú logistiku a pod.  

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí  opravná položka.  

e) Pohľadávky 

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa 
upravuje na ich realizovateľnú  hodnotu  opravnými  položkami . 

Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam po lehote splatnosti vytvára spoločnosť nasledujúcim 
spôsobom: 

obdobie                   výška opravnej položky 

v lehote splatnosti 
   

0%                 
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po splatnosti > 360 dní < 720 dní 
   

20%                 

po splatnosti > 720 dní < 1080 dní 
  

50%                 

po splatnosti > 1080 dní 
  

100%                 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa 
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

g) Záväzky  

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. Ak sa pri inventarizácií zistí, že 
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke 
v tomto zistenom ocenení. 

Dlhodobé, krátkodobé úvery a dlhopisy sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa 
považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa. Ako 
krátkodobé sa vykazujú aj dlhodobé úvery a dlhopisy v prípade porušenia kovenantov k súvahovému 
dňu. 

h) Rezervy  

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie  známych rizík 
alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

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. 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

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

j) Vlastné imanie 

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného 
fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.  

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. 
Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, 
ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.  

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené nepeňažnými vkladmi predstavujúcimi dlhodobý hmotný majetok.  

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5 % z čistého zisku až do dosiahnutia výšky rezervného 
fondu vo výške 10 % základného imania v súlade s §124 Zákona 513/1991 Zb. 
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k) Transakcie v cudzích menách 

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a 
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. 

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo 
predané.   

l) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby 
podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.   

Tržby za vlastné výkony a tovar obsahujú tiež výnosy z kooperácií, kde je výrobok predávaný na ďalšie 
opracovanie tzv. kooperantom. Toto opracovanie je nevyhnutné pre ďalší predaj daného výrobku a 
výnosy z predaja výrobkov externým odberateľom. Pri tomto predaji dochádza k prechodu práv a 
povinností z vlastníctva výrobkov na kooperantov. V momente prechodu práv a povinností Spoločnosť 
účtuje o tržbách z predaja. 

m) Finančný lízing 

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je 
aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú 
rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje 
do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti. 

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej 
zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne 
počas doby trvania zmluvy o prenájme. 

n) Daň z príjmu 

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného 
o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená 
daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)  sa vzťahujú na: 

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

 možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 
stratu od základu dane v budúcnosti, 

 možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 
O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná. 
 
o) Dotácie/Investičné ponuky 

Spoločnosť realizuje projekt s názvom „Nákup vyspelej technológie na výrobu technologických dielov“ 
podporený Ministerstvom hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a 
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hospodársky rast. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti inštaláciou inovatívnej 
technológie umožňujúcej zvýšiť kvalitu a zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí. Nenávratný finančný 
príspevok bol vysporiadaný úhradou poslednej čiastky dňa 14. marca 2016. 

Spoločnosť realizuje projekt s názvom „Inovácia procesu výroby priestorového modelovania 
strojárskych výrobkov z kombinovaných materiálov“ podporený Ministerstvom hospodárstva SR v rámci 
Operačného programu Výskum a inovácie. Hlavným cieľom projektu je podpora výskumu, vývoja a 
inovácií. Nenávratný finančný príspevok bol vysporiadaný viacerými úhradami v priebehu kalendárneho 
roka 2019. 

p) Opravy chýb minulých účtovných období 

Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.
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4. DLHODOBÝ MAJETOK 

a) Dlhodobý nehmotný majetok 

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Goodwill Ostatný DNM 

Obstarávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

Prvotné ocenenie                 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 152 057 13 870 996 0 534 422 0 0 14 557 475 

Prírastky               0 

Úbytky               0 

Presuny               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 152 057 13 870 996 0 534 422 0 0 14 557 475 

Oprávky                 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 145 853 2 255 617 0 129 153 0 0 2 530 623 

Prírastky   3 274 277 420   10 688     291 382 

Úbytky               0 

Presuny               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 149 127 2 533 037 0 139 841 0 0 2 822 005 

Opravné položky                 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky               0 

Úbytky               0 
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Presuny               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota                  

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 6 204 11 615 379 0 405 269 0 0 12 026 852 

Stav na konci účtovného obdobia 0 2 930 11 337 959 0 394 581 0 0 11 735 470 

Oceniteľné práva predstavujú know – how a to konkrétne: 

1) pre práškovú metalurgiu ktorá predstavuje vedecké, výrobno – technické, technologické poznatky a obchodné informácie využívané pri spracovaní a 
predaji práškových kovov. Know - how bol vložený do spoločnosti (základného imania) ako nepeňažný vklad v roku 2004 a jeho úvodne ocenenie vo výške 
2 164 376 EUR predstavuje všeobecnú hodnotu majetku na základe znaleckého posudku vypracovaného k 26. júlu 2004. Do 31. decembra 2015 nebol 
tento nehmotný majetok účtovne odpisovaný.  

2) pre Metal injection molding (MIM) ktorý predstavuje najmodernejšiu metódu spájania kovov vstrekovaním práškových kovov na vstrekolisoch. Know - 
how bol vložený do spoločnosti (základného imania) ako nepeňažný vklad v roku 2014 a jeho úvodne ocenenie vo výške 11 706 620 EUR predstavuje 
všeobecnú hodnotu majetku na základe znaleckého posudku vypracovaného k 30. júnu 2014. Do 31. decembra 2015 nebol tento nehmotný majetok 
účtovne odpisovaný. 

Pri stanovení doby odpisovania know-how spoločnosť vychádzala z toho, že prášková metalurgia ako odvetvie je jedno z najprogresívnejších technických 
odvetví vo svete. Spoločnosť predpokladá využitie know-how minimálne počas nasledujúcich 50-tich rokov vzhľadom na celosvetový rast odvetví 
zaoberajúcimi sa elektromobilmi, letectvom a rovnako aj vzhľadom na novo vznikajúce odvetvia akými je napríklad 3D tlač, ktoré zabezpečia vysoký dopyt 
po výrobkoch práškovej metalurgie 
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Dlhodobý nehmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 
Goodwill Ostatný DNM 

Obstarávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

Prvotné ocenenie                 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 152 057 13 870 996 0 534 422 0 0 14 557 475 

Prírastky               0 

Úbytky               0 

Presuny               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 152 057 13 870 996 0 534 422 0 0 14 557 475 

Oprávky                 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 142 298 1 978 197 0 118 464 0 0 2 238 959 

Prírastky   3 555 277 420   10 689     291 664 

Úbytky               0 

Presuny               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 145 853 2 255 617 0 129 153 0 0 2 530 623 

Opravné položky                 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0  0  0  0  0  0  0  0 

Prírastky               0 

Úbytky               0 

Presuny         

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota                  

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 9 759 11 892 799 0 415 958 0 0 12 318 516 

Stav na konci účtovného obdobia 0 6 204 11 615 379 0 405 269 0 0 12 026 852 
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Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

0  

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

0  

 

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na: 

 náklady na výskum vo výške 815 405 EUR, 

 neaktivované náklady na vývoj vo výške 1 334 300 EUR,  

 aktivované náklady na vývoj vo výške 0 EUR. 
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b) Dlhodobý hmotný majetok 

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľ-  
ské celky  
trvalých 
porastov 

Základné stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný DHM 
Obstarávaný 

DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

440 784 4 138 237 65 040 115 0 0 0 3 391 149 35 000 73 045 285 

Prírastky   22 813  19 991 034       3 795 692 43 781 23 853 220 

Úbytky     6 346 694         6 346 694 

Presuny     3 426 149       -3 391 149 -35 000  0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

440 784 4 161 050 82 110 604 0 0 0 3 795 692 43 781 90 551 911 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 873 772 12 327 570 0 0 0 0 0 13 201 342 

Prírastky   62 299 7 330 806          7 393 105 

Úbytky     3 152 502          3 152 502 

Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 936 071 16 505 874 0 0 0 0 0 17 441 945 

Opravné položky 
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Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

                0 

Prírastky                 0 

Úbytky                 0 

Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

440 784 3 264 465 52 712 545 0 0 0 3 391 149 35 000 59 843 943 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

440 784 3 224 979 65 604 730 0 0 0 3 795 692 43 781 73 109 966 
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Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľ-  
ské celky  
trvalých 
porastov 

Základné stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný DHM 
Obstarávaný 

DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

440 784 4 138 237 54 818 181 0 0 0 2 466 980 150 782 62 014 964 

Prírastky             17 386 857 35 000 17 421 857 

Úbytky     6 065 170       175 584 150 782 6 391 536 

Presuny     16 287 104       -16 287 104   0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

440 784 4 138 237 65 040 115 0 0 0 3 391 149 35 000 73 045 285 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 812 164 9 652 338 0 0 0 0 0 10 464 502 

Prírastky   61 608 7 261 942           7 323 550 

Úbytky     4 586 710           4 586 710 

Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 873 772 12 327 570 0 0 0 0 0 13 201 342 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

                0 

Prírastky                 0 

Úbytky                 0 
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Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

440 784 3 326 073 45 165 843 0 0 0 2 466 980 150 782 51 550 462 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

440 784 3 264 465 52 712 545 0 0 0 3 391 149 35 000 59 843 943 

 

 

 

 

 

V roku 2021 a 2020 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok. 

Poistenie majetku 

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovniach UNIQA a Allianz-Slovenská poisťovňa. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie výrobných strojov 
(lom stroja a živel) a poistenie motorových vozidiel (havarijné poistenie). Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 40 323 
286,20 EUR. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 17 132 875 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

0  
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c) Dlhodobý finančný majetok 

Informácie o dlhodobom finančnom majetku 

Dlhodobý finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové CP 
a podiely  

v spoločnosti 
s podstatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely 

Pôžičky ÚJ  
v kons. celku 

Ostatný DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac jeden 

rok 

Obstarávaný  
DFM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DFM 
Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

    2 247 654           2 247 654 

Prírastky                 0 

Úbytky     2 247 654            2 247 654 

Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

    1 172 909           1 172 909 

Prírastky                 0 

Úbytky     1 172 909           1 172 909 

Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Účtovná hodnota 
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Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 0 1 074 745 0 0 0 0 0 1 074 745 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlhodobý finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové CP 
a podiely  

v spoločnosti 
s podstatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely 

Pôžičky ÚJ  
v kons. celku 

Ostatný DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac jeden 

rok 

Obstarávaný  
DFM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DFM 
Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

    2 247 654           2 247 654 

Prírastky                 0 

Úbytky                 0 

Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 2 247 654 0 0 0 0 0 2 247 654 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

    1 247 870           1 247 870 

Prírastky                 0 

Úbytky     74 961           74 961 

Presuny                 0 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 1 172 909 0 0 0 0 0 1 172 909 

Účtovná hodnota 
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Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0 0 999 784 0 0 0 0 0 999 784 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0 0 1 074 745 0 0 0 0 0 1 074 745 
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Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

0  

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

0  

 
Na konci roka 2021 spoločnosť predala svoj podiel v spoločnosti GPM Tools, s.r.o.. Podiel bol vo výške 
0,049% na základnom imaní, čo predstavovalo 18% podiel na rozhodovacích právach.  

5. ZÁSOBY 

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu 
prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe 
očakávaného pomeru realizačnej ceny zásob v porovnaní s výrobnou alebo nákupnou cenou. 

Informácie o opravných položkách k zásobám 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba  
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 

opodstat- 
nenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Materiál  0 0 0 0 0 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej 
výroby 

 69 829 38 160 -69 829 0 38 160 

Výrobky  54 723 24 327 -54 723 0 24 327 

Zásoby spolu 124 552 62 487 -124 552 0 62 487 

 

Na základe doterajších skúseností s recykláciou výrobkov (poznámka č. 18) sa vedenie spoločnosti 
rozhodlo na základe zásady opatrnosti o vytvorenie všeobecnej opravnej položky k nedokončenej 
výrobe, polotovarom vlastnej výroby a hotovým výrobkom vo výške 62 tis. eur pre možné budúce 
zníženie ekonomických úžitkov z tohto majetku. 

K 31. decembru 2021 je zriadené záložné právo na zásoby v prospech UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. 

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 19 984 760 

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo 
s nimi nakladať 

0 
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6. POHĽADÁVKY 

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam 

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstat- 
nenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

Pohľadávky z obchodného styku  3 999 4 666 2 375 0 6 291 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

0 0 0 0 0 

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

0 0 0 0 0 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

0 0 0 0 0 

Iné pohľadávky 0 0 0 0 0 

Pohľadávky spolu 3 999 4 666 2 375 0  6 291 

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry po lehote 
splatnosti. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3. e) Pohľadávky. 
 
Pohľadávky sú poistené spoločnosťami Atradius a Respect. 
Pohľadávky voči spriazneným osobám (poznámka č. 19). 
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

Krátkodobé pohľadávky       

Pohľadávky z obchodného styku, 
z toho: 

16 941 626  4 128 234 21 069 860 

Kooperanti 6 062 076 426 266 6 488 342 

Externí odberatelia 3 207 075 605 555 3 812 630 

Spriaznené osoby (bod 19) 7 672 475 3 096 413 10 768 888 

Daňové pohľadávky a dotácie  420 327   420 327 

Iné pohľadávky 35 867  35 867 

Krátkodobé pohľadávky spolu 17 397 820 4 128 234 21 526 054 
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Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

Opis predmetu záložného práva 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia 

0 0 

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo 
záložné právo 

16 599 523 16 599 523 

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je 
obmedzené právo s nimi nakladať 

0 0 

7. FINANČNÉ ÚČTY 

Informácie o krátkodobom finančnom majetku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Pokladnica, ceniny 1 733 1 217 

Bežné účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky 

1 235 007 25 690 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované 

0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 1 236 740 26 907 

 

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktorý 
jej umožňuje čerpať úver do výšky 12 273 000 EUR. K 31. decembru 2021 bol debetný zostatok (v 
súlade s dohodnutým úverovým rámcom) 0 EUR.  

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Komerční banka, a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do 
výšky 2 392 656 EUR. K 31. decembru 2021 bol debetný zostatok (v súlade s dohodnutým úverovým 
rámcom) 0 EUR. 

8. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 6 027 5 030 

Poistenie 
6 027 5 030 

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 1 613 9 676 

Predaj tovaru 
1 613 9 676 
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9. VLASTNÉ IMANIE 

Základné imanie spoločnosti je v hodnote 13 924 472 EUR. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z 
nepeňažného vkladu dlhodobého hmotného majetku. Fondy zo zisku predstavuje zákonný rezervný 
fond. 

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  3 756 790  

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu 187 839 

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov   

Prídel do sociálneho fondu   

Prídel na zvýšenie základného imania   

Úhrada straty minulých období   

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 3 568 951 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom   

Iné    

Spolu 3 756 790 

10. REZERVY 

Informácie o rezervách 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

151 328 225 427 -151 328 0 225 427 

Nevyčerpaná dovolenka 132 377 157 035 -132 377 0 157 035 

Audit 18 951 18 963 -18 951 0 18 963 

Ostatné 0 49 429 0 0 49 429 
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Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

111 008 151 328 -111 008 0 151 328 

Nevyčerpaná dovolenka 92 408 132 377 -92 408 0 132 377 

Audit 18 600 18 951 -18 600 0 18 951 

Ostatné 0 0 0 0 0 

 

Spoločnosť predpokladá použitie rezerv v roku 2022. 

11. ZÁVÄZKY 

Informácie o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 56 542 975 25 533 462 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

229 237 177 679 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

56 313 738 25 355 783 

Krátkodobé záväzky spolu 15 311 215 14 262 936 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  
do jedného roka vrátane 

13 540 062 9 296 828 

Záväzky po lehote splatnosti 1 771 153 4 966 109 

Záväzky voči spriazneným osobám (poznámka č. 19). 
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12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV 

Informácie o odloženom daňovom záväzku  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

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

-15 881 267 -11 614 320 

odpočítateľné 62 487 124 552 

zdaniteľné -15 943 754 -11 738 872 

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

1 567 900 1 152 310 

odpočítateľné 1 567 900 1 152 310 

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti 

    

Možnosť previesť nevyužité daňové 
odpočty 

0 0 

Sadzba dane z príjmov ( v %) 21% 21% 

Odložená daňová pohľadávka     

Uplatnená daňová pohľadávka     

Zaúčtovaná  ako náklad     

Zaúčtovaná do vlastného imania     

Odložený daňový záväzok 3 005 807 2 197 022 

Zmena odloženého daňového 
záväzku 

808 785 731 663 

Zaúčtovaná ako náklad 808 785 731 663 

Zaúčtovaná do vlastného imania     

 
Iné 

    

 

Spoločnosť zaúčtovala odložený daňový záväzok vo výške 3 005 807 EUR. 
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13. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU 

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 26 702 24 351 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 13 442 11 625 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu 13 442 11 625 

Čerpanie sociálneho fondu  -16 765 -9 275 

Konečný zostatok sociálneho fondu 23 379 26 702 

 

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI 

Informácie o vydaných dlhopisoch k 31. decembru 2021 (Vydané dlhopisy) 

Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 
Amortizovaná 

hodnota 

GEVORKYAN 6,25/2023 CZ0000001037 220 000 000 CZK 100% 6,25% 2023 8 850 270 

GEVORKYAN 4,70/2024 SK4120014994 10 000 000 EUR 100% 4,70% 2024 10 139 230 

Spolu 18 989 500 

 

Dlhopisy GEVORKYAN 6,25/23 emitované v CZK: 

Spoločnosť musí k 31. decembru 2021 plniť viaceré nefinančné kovenanty vzťahujúce sa na emisiu 
dlhopisov emitovaných v českých korunách. K 31. decembru 2021 spoločnosť tieto podmienky 
dodržiavala. Všetky záväzky vyplývajúce z daných dlhopisov sú vypriadavané včas a v plnej výške. 

Dlhopisy GEVORKYAN 4,70/2024 emitované v EUR: 

Spoločnosť musí k 31. decembru 2021 plniť viaceré finančné a nefinančné kovenanty vzťahujúce sa na 
emisiu dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024 (ISIN SK4120014994).  K 31. decembru 2021 spoločnosť 
plnila všetky zadefinované podmienky. Všetky záväzky vyplývajúce z daných dlhopisov sú vypriadavané 
včas a v plnej výške. 
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Informácie o vydaných dlhopisoch K 31. decembru 2020 

Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 
Amortizovaná 

hodnota 

GEVORKYAN 2021 SK4120012162 10 000 000 EUR 100% 4,75% 2021 10 067 292 

GEVORKYAN 6,25/23 CZ0000001037 220 000 000 CZK 100% 6,25% 2023 8 380 314 

GEVORKYAN 4,70/2024 SK4120014994 10 000 000 EUR 100% 4,70% 2024 10 139 230 

Spolu 28 586 836 

 

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach 

Názov položky Mena Úrok p. a. v % 
Dátum 

splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bežné 

účtovné 
obdobie 

Suma istiny v 
eurách za 

bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

Dlhodobé bankové úvery 

UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, 
a.s. 

EUR 
1M EURIBOR 

+2,6% 
- 0 0 11 787 166 

Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a. s. 

EUR 3,30% 21.10.2027 902 720 902 720 1 089 440 

Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a. s. 

EUR 1,90% 31.12.2026 1 480 000 1 480 000 0 

Komerční banka, a.s. EUR 
3M EURIBOR + 

2,30% 
21.9.2025 2 887 500 2 887 500 3 937 500 

Komerční banka, a.s. EUR 
3M EURIBOR + 

2,30% 
30.9.2026 2 819 131 2 819 131 0 

BKS Bank AG EUR 1,90% 20.6.2027 1 630 000 1 630 000 0 

Spolu 9 719 351 16 814 106 

 
Krátkodobé bankové úvery 

UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, 
a.s. 

EUR 
1M EURIBOR 

+1,90% 
6.11.2022 3 117 188 3 117 188 2 373 902 

Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a. s. 

EUR 3,30% 31.12.2022 186 720 186 720 186 720 

Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a. s. 

EUR 1,90% 31.12.2022 370 000 370 000 0 

Komerční banka, a.s. EUR 
3M EURIBOR + 

2,30% 
31.12.2022 1 050 000 1 050 000 1 050 000 

Komerční banka, a.s. EUR 
3M EURIBOR + 

2,30% 
31.12.2022 840 000 840 000 0 

Komerční banka, a.s. EUR 
1M EURIBOR 

+2,00% 

1 mesačná 
výpovedná 

lehota 
0 0 4 092 942 
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BKS Bank AG EUR 1,90% 31.12.2022 200 000 200 000 0 

Spolu 5 763 908 7 703 563 

V priebehu roka 2021 Spoločnosť splatila úvery poskytnuté nasledovnými veriteľmi: 

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
- Komerční banka, a.s. 
 
Zmluva o úvere s Komerční banka, a.s. obsahuje nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí 
spoločnosť dodržiavať: 

1. Koeficient krytia dlhovej služby väčší ako 120%. 
2. Pomer vlastného imania k bilančnej sume (majetok spolu) väčší ako 30%. 
3. Podiel čistého finančného dlhu k EBITDA na ročnej báze nižší ako 4,5. 

 

K 31. decembru 2021 Spoločnosť neplnila podmienky koeficientu krytia dlhovej služby a pomeru 
vlastného imania k bilančnej sume. Spoločnosť včasne komunikovala toto neplnenie banke a dostala 
od Komerční banky, a.s. písomné oznámenie, v ktorom banka akceptuje neplnenie týchto podmienok k 
31. decembru 2021 a zároveň potvrdzuje, že nevyužije žiadne zo svojich oprávnení vyplývajúcich z 
neplnenia kovenantu. 

Zmluva o úvere so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. obsahuje viaceré nefinančné 
podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať. K 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020 Spoločnosť 
tieto podmienky dodržiavala. 

 

Zmluva o úvere s BKS Bank AG obsahuje nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť 
dodržiavať: 

1. Pomer vlastného imania k celkovej hodnote majetku väčší ako 25% 

K 31. decembru 2021 Spoločnosť tieto podmienky dodržiavala. 
 



DIČ 2020085606             IČO 36017205        
 
GEVORKYAN, s.r.o.  
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021 
 

 

40 

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. 

15. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z 
toho: 

    

      

Výdavky budúcich období krátkodobé, z 
toho: 

  

Úroky   

Výnosy budúcich období dlhodobé,  
z toho: 

2 445 754 2 559 105 

Nenávratný finančný príspevok 2 445 754 2 559 105 

Výnosy budúcich období krátkodobé,  
z toho: 

432 278 209 103 

Nenávratný finančný príspevok 113 350 113 350 

Ostatné 488 440 95 753 

 

Zmluva o Poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-111SP-1201/1171/168 uzatvorená 
medzi Spoločnosťou a Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a 
energetickou agentúrou obsahuje viaceré finančné a nefinančné kovenanty, ktoré musí spoločnosť 
dodržiavať. V prípade neplnenia daných podmienok existuje riziko vrátenia nenávratného finančného 
príspevku. K 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala. 
Spoločnosť je pravidelne kontrolovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou s cieľom 
zabezpečiť plnenie danej zmluvy. 

Zmluva o Poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D379 uzatvorená 
medzi Spoločnosťou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky konajúceho prostredníctvom Slovenskej inovačnej a 
energetickej agentúry obsahuje viaceré finančné a nefinančné kovenanty, ktoré musí spoločnosť 
dodržiavať. V prípade neplnenia daných podmienok existuje riziko vrátenia nenávratného finančného 
príspevku. K 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala. 
Spoločnosť je pravidelne kontrolovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou s cieľom 
zabezpečiť plnenie danej zmluvy.
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16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM) 

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako päť 
rokov 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako päť 
rokov 

Istina 2 378 375 3 991 195 229 237 1 521 142 4 662 074 177 679 

Finančný náklad 142 938 164 165 2 000 135 740 194 166 935 

Spolu 2 521 313 4 155 360 231 237 1 656 882 4 856 240 178 614 

 

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu predstavuje najmä lisy, pece a automobily. 
 
Zmluva o lízingu s Tatra-Leasing, s.r.o. obsahuje nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí 
spoločnosť dodržiavať: 

1. Pomer agregovaný DEBT/EBITDA nižší ako 5. 
2. Agregované DSCR vyššie ako 1,3. 
3. Pomer vlastného imania k celkovým pasívam väčší ako 30%. 

 
K 31. decembru 2021 Spoločnosť nedodržiavala podmienku pomeru vlastného imania k celkovým 
pasívam a preto vykazuje záväzky z tejto zmluvy ako krátkodobé.  
 
K 31. decembru 2020 Spoločnosť tieto podmienky dodržiavala. 

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY  

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom 
transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich 
budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď 
budú k dispozícií právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie 
spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.   

18. VÝNOSY A NÁKLADY 

Tržby 

Informácie o tržbách 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Medziročná 
zmena 

% 

 
Tržby za vlastné výrobky z toho: 43 803 248 39 071 994 4 731 254 12%  
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Externí odberatelia resp. konečný 
predaj 

22 555 582 19 357 722 3 197 860 17%  

  Kooperačné výrobky 12 939 687 12 812 554 127 133 1%  

  Spriaznené osoby 8 307 979 6 901 718 1 406 261 20%  

Tržby z predaja služieb z toho: 10 164 506 9 142 730 1 021 776 11%  

  Spriaznené osoby 6 083 213 6 074 128 9 085 0%  

Tržby za tovar z toho:      

  Spriaznené osoby      

Čistý obrat celkom 53 967 754 48 214 724 5 753 030 12%  

 
Tržby za kooperačné výrobky predstavujú výnosy z predaja rozpracovaných výrobkov, na ktorých je 
potrebné vykonať ďalšie opracovanie (zhutňovanie, galvanizácia, opracovanie kovov a iné) nevyhnutné 
pre dokončenie výrobkov práškovej metalurgie do finálneho stavu. Pri predaji dochádza k prechodu práv 
a povinností z vlastníctva rozpracovaných výrobkov zo spoločnosti na kooperantov a účtovaniu o 
tržbách. Spoločnosť využíva daný spôsob kooperácie na eliminovanie nákladov spojených s dodaním 
poškodených opracovaných výrobkov.      

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob  

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

Názov položky 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostred-  
ne 

predchádza- 
júce účtovné 

obdobie 

Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby 

10 864 561 9 824 437 9 954 592 1 040 124 -130 155 

Výrobky 6 926 142 7 712 164 7 258 016 -786 022 454 148 

Zvieratá 120 120 120 0 0 

Spolu 17 790 823 17 536 721 17 212 728 254 102 323 993 

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

x x x 254 102 323 993 

 

V roku 2021 Spoločnosť naďalej pokračovala v implementácií metód nedeštruktívnej kontroly výrobkov. 
Implementovala nové plnoautomatizované pracoviská s použitím najmodernejších robotov a 
kamerových systémov na objavenie akýchkoľvek defektov na výrobkoch.  

Vďaka týmto opatreniam spoločnosť v roku 2021 zachytila na výstupnej kontrole nezhodu týkajúcu sa 
výrobkov, ktoré sa môžu ľahko poškodiť pri manipulácii. Tieto výrobky boli recyklované. Všetok 
recyklovaný materiál bol použitý na výrobu nových výrobkov, ktoré  boli počas roka predané, alebo boli 
vykázané ako zásoby k 31. decembru 2021. Možnosť znova použiť všetok recyklovaný materiál vo 
výrobe hodnotí spoločnosť ako najlepší a najmenej finančne náročný spôsob ako sa vyhnúť riziku 
väčších reklamácií zo strany zákazníkov. 

Vďaka včasnému odhaleniu potenciálnych rizík, na ktoré sa v spoločnosti používajú najmodernejšie 
metódy nedeštruktívnej kontroly, celkový počet nezhodných výrobkov reklamovaných zákazníkmi za 
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rok 2021 bol na úrovni PPM 150, čo znamená 150 zlých výrobkov na 1 000 000 dodaných kusov, teda 
iba 0,015%. V rámci pokračovania procesu dlhodobého zlepšovania kvality bolo v spoločnosti vytvorené 
oddelenie automatizácie a robotizácie, ktoré sa špeciálne venuje okrem iného aj odhaleniu skrytých vád 
na výrobkoch s použitím kamerových systémov, robotických liniek a pod. čím sa výrazne znížila 
manuálna manipulácia so súčiastkami počas výrobného procesu a minimalizovalo sa riziko vzniknutia 
vnútorných defektov a prasklín. 

Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti 

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

 
Významné položky pri aktivácii 
nákladov, z toho:  

0 0  

Aktivácia strojov a zariadení 0 0  

Ostatné významné položky výnosov 
z hospodárskej činnosti, z toho: 

3 021 431 3 985 178  

Tržby z predaja dlhodobého majetku a 
materiálu 

2 821 633 3 811 822  

Odškodnenie poisťovňa 66 255 26 889  

Výnosy z dotácie  113 351 113 351  

Ostatné 20 192 33 117  

Finančné výnosy, z toho: 19 640 287 842  

Kurzové zisky, z toho: 17 738 287 817  

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka 

17 336 285 877  

Ostatné významné položky finančných 
výnosov, z toho: 

402 25  

Úroky 373 38  

Ostatné 29 -13  
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Náklady 

Informácie o nákladoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 
 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 7 561 266 5 812 999  

Náklady voči audítorovi, audítorskej 
spoločnosti, z toho: 

117 500 47 500  

náklady za overenie individuálnej 
účtovnej závierky 

47 500 47 500  

ostatné súvisiace služby 70 000 0  

daňové poradenstvo 2 708 10 850  

opravy a udržiavanie 1 019 480 1 670 977  

cestovné a reprezentačné 62 481 55 714  

nájomné 439 980 378 663  

doprava 471 667 302 574  

právne, ekonomické a ostatné 
poradenstvo 

166 256 186 109  

personálny lízing 239 669 25 182  

externé opracovanie výrobkov - GPM 
Tools, s.r.o. 

998 565 901 315  

externé spracovanie výrobkov 3 627 309 1 913 154  

softvérové služby 154 085 143 161  

služby spojené s výrobou masiek 41 246 62 440  

ostatné 220 320 115 359  

Ostatné významné položky nákladov 
z hospodárskej činnosti, z toho: 

136 479 156 514  

zostatková cena postúpených 
leasingových zmlúv 

0 0  

poistenie 130 981 146 516  

ostatné 5 498 9 998  

Finančné náklady, z toho: 4 329 074 2 500 731  

Kurzové straty, z toho: 486 807 49 436  

kurzové straty ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka 

449 000 8 103  

Ostatné významné položky finančných 
nákladov, z toho: 

3 842 267 2 451 295  

Ostatné náklady na finančnú činnosť 537 124 293 671  
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Účtovná hodnota predaných cenných 
papierov a majetkových účastí 

1 074 745 0  

nákladové úroky 2 230 398 2 232 585  

Opravné položky k finančnému majetku 0 -74 961  

 

Medzi ostatné súvisiace služby poskytnuté audítorskou spoločnosťou v roku 2021 patrí vykonanie 
odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií podľa medzinárodného štandardu pre 
súvisiace služby ISRS 4400.

Dane z príjmov 

Informácie o daniach z príjmov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako 
náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby 
dane z príjmov 

0  0  

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného 
ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny 
sadzby dane z príjmov 

0  0  

Suma odloženej daňovej pohľadávky 
týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých 
daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných 
období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala 

0  0  

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol 
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej  
pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej 
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach 

0  0  

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, 
nevyužitých daňových odpočtov a iných 
nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová 
pohľadávka 

0  0  

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje 
na položky účtované priamo na účty vlastného 
imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov 

0  0  
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Informácie o daniach z príjmov  

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

 
Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %  

Výsledok 
hospodárenia pred  
zdanením, z toho: 

3 372 159 x x 4 837 145 x x  

teoretická daň  x 708 153 21% x 1 015 800 21%  

Daňovo neuznané 
náklady 

2 336 761 490 720 15% 1 216 601 255 486 5%  

Výnosy 
nepodliehajúce dani 

-4 373 803 -918 499 -27% -4 368 686 -917 424 -19%  

Vplyv nevykázanej 
odloženej daňovej 
pohľadávky 

             

Umorenie daňovej 
straty 

             

Zmena sadzby dane              

Iné    -24 622 -5 171 0%  

Spolu 1 335 117  280 375 8%   348 692 7%  

Splatná daň z príjmov x 280 375 8% x 348 692 7%  

Odložená daň z 
príjmov 

x 808 785 24% x 731 663 15%  

Celková daň 
z príjmov  

x 1 089 160 32% x 1 080 355 22%  

 

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH 

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami 

Spriaznená osoba  
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie                                             

GPM Tools, s.r.o.       

Tržby za vlastné výrobky (výnos) 2 8 307 979 6 901 718 

Tržby z predaja služieb (výnos) 3 6 083 213 6 074 128 

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

(výnos)  
2 0 244 000 
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Tržby z predaja nepotrebného materiálu 
(výnos) 

2 27 754 160 141 

Nákup dlhodobého majetku 1 12 308 954 10 683 596 

Nákup zásob 1 1 209 083 1 306 639 

Obstaranie služieb a ostatné náklady (náklad) 1 1 993 698 2 356 149 

 GEVORKYAN CZ, s.r.o.       

Úrokové náklady z prijatej pôžičky (náklad) 8 3 699 0 

Poplatky za prijatú pôžičku (náklad) 8 268 900 0 

 
Informácie o pohľadávkach a záväzkoch so spriaznenými osobami 

Spriaznená osoba    

Hodnotové vyjadrenie 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie                                             

GPM Tools, s.r.o.       

Pohľadávky z obchodného styku   10 712 726 6 714 365 

Záväzky z obchodného styku   7 793 062 4 517 739 

GEVORKYAN CZ, s.r.o.       

Ostatné záväzky   30 008 699 0 

 
Spoločnosť eviduje voči spriazneným osobám pohľadávky z obchodného styku. Ostatné pohľadávky 
spoločnosť neeviduje.  
Spoločnosť eviduje voči spriazneným osobám záväzky z obchodného styku a záväzky z poskytnutej 
pôžičky. 

20.  INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA 

Položka vlastného imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na 
konci 

účtovného 
obdobia 

Základné imanie 13 924 472       13 924 472 

Ostatné kapitálové fondy 11 307 079       11 307 079 

Zákonný rezervný fond 654 488     187 839 842 327 

Nerozdelený zisk minulých rokov 4 971 890     3 568 951 8 540 841 

Neuhradená strata minulých rokov 0       0 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia  

3 756 790 2 282 980   -3 756 790 2 282 980 

Spolu 34 614 720 2 282 980 0 0 36 897 699 
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Položka vlastného imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na 
konci 

účtovného 
obdobia 

Základné imanie 13 924 472       13 924 472 

Ostatné kapitálové fondy 11 307 079       11 307 079 

Zákonný rezervný fond 520 185     134 303 654 488 

Nerozdelený zisk minulých rokov 2 420 133     2 551 757 4 971 890 

Neuhradená strata minulých rokov 0       0 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

2 686 060 3 756 790   -2 686 060 3 756 790 

Spolu 30 857 929 3 756 790 0 0 34 614 720 

 
Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 29. októbra 2021 schválilo rozdelenie zisku za rok 2020. 

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH  

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou. 

22. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Vo februári 2022 vypukol v Ukrajine vojenský konflikt, ktorý v čase zostavenia tejto účtovnej závierky 
stále trvá. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie na Ukrajine a v Rusku z 
dôvodu vojny a ekonomických sankcií, k nárastu trhových cien surovín, palív a energií a k zvýšenej 
volatilite menových kurzov. Spoločnosť považuje tento konflikt za udalosť po súvahovom dni, ktorá si 
nevyžaduje úpravu vo finančných výkazoch pripravených k 31. decembru 2021. Aj keď kvantifikáciu 
prípadných dopadov na Spoločnosť nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť, 
Spoločnosť analyzovala možný vplyv meniacich sa mikro- a makroekonomických podmienok na 
výkonnosť, finančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifikovala neistotu v súvislosti s nepretržitým 
pokračovaním vo svojej činnosti. 

Po 31. decembri 2021 nenastali iné udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v 
účtovnej závierke za rok 2021. 



Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited 
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom 
Slovenskou komorou audítorov pod č. 257. 
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Správa nezávislého audítora 
 
 

Spoločníkom, konateľom a výboru pre audit spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o.: 
 
Správa z auditu účtovnej závierky 
 
Názor 
 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá 
obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a 
poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 
 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“). 
 
Základ pre názor 
 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ďalej len „ISAs“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 
2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej 
len „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014“). Naša zodpovednosť podľa týchto 
štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme 
nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) 
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky 
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že 
audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Kľúčové záležitosti auditu 
 
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite  
účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s 
auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne 
samostatný názor. Pre každú záležitosť uvedenú nižšie uvádzame opis, ako sme danú záležitosť v rámci 
nášho auditu riešili. 
 
Svoje povinnosti uvedené v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky našej správy sme 
si splnili, a to aj čo sa týka spomínaných záležitostí. Náš audit preto zahŕňal postupy navrhnuté tak, aby 
sme na základe nich mohli posúdiť riziká významných nesprávností v účtovnej závierke. Výsledky našich 
audítorských postupov vrátane postupov vykonaných pri riešení záležitostí uvedených nižšie tvoria 
základ nášho audítorského názoru na priloženú účtovnú závierku. 
 
Vykazovanie výnosov 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň 
z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a 
zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a 
pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia 
dodávky alebo služby. 
 
 
 
 

 
 
Naše audítorské postupy zahŕňali posúdenie 
primeranosti účtovných zásad Spoločnosti 
v oblasti rozpoznávania tržieb a posúdenie 
súladu so Zákonom o účtovníctve. Zhodnotili 
sme a na príklade 
 
 
 
 



 

 

Tržby vo výške 12 940 tisíc eur vznikajú pri 
predaji produktov pre ďalšie spracovanie k tzv. 
kooperantom. Toto spracovanie je potrebné pre 
následný predaj produktov tretím stranám.  
Spoločnosť presúva riziká a úžitky z produktov 
a vykazuje výnosy z ich predaja v momente ich 
presunu na kooperantov. 
 
Vykazovanie výnosov sa radí ku kľúčovým 
záležitostiam auditu z dôvodu komplexnosti 
tržieb, komplexných kritérií ich rozpoznávania 
a významnosti ich hodnoty. 

 

sme si prešli nastavenie a efektívne fungovanie 
kľúčových kontrol v procese predaja. 
 
Vykonali sme analýzu tržieb na základe našej 
znalosti odvetvia osobitne pre externých 
zákazníkov a pre predaje kooperantom. 
 
Pre obchody blízko ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, sme posúdili, či boli 
tržby zaúčtované v správnom účtovnom období. 
Vybrali sme vzorku predajov, ktorá obsahovala 
vystavené faktúry významnej hodnoty blízko ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
Posúdili sme súlad týchto predajov 
s predloženými zmluvami alebo inými 
podpornými dokumentami, ktoré preukazovali, 
kedy boli splnené povinnosti strán zúčastnených 
na obchode. 
 
Na vzorke významných dobropisov vystavených 
po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, sme taktiež posúdili, či boli zaúčtované 
v správnom účtovnom období. 
 
Získali sme potvrdenia od vybraných 
odberateľov k 31. decembru 2021 a odsúhlasili 
hodnoty s účtovnými záznamami Spoločnosti. 
 
Posúdili sme aj primeranosť zverejnení 
Spoločnosti vo vzťahu k účtovným zásadám 
týkajúcich sa rozpoznávania tržieb, ktoré sú 
uvedené v bode 3.l) Výnosy poznámok k 
účtovnej závierke, a či sú v súlade so Zákonom 
o účtovníctve. 

 
Opravná položka k oceniteľným právam 
 
K 31. decembru 2021 bola zostatková účtovná 
hodnota oceniteľných práv v oblasti práškovej 
metalurgie a vstrekovania kovov vo výške 11 
338 tisíc eur. 
 
Účtovnou metódou Spoločnosti na posúdenie 
potenciálneho zníženia hodnoty oceniteľných 
práv je každoročné posudzovanie existencie 
indikátorov zníženia hodnoty na základe 
aktualizovanej prognózy predajov. Ak sú 
identifikované indikátory zníženia hodnoty 
oceniteľných práv, Spoločnosť pripraví výpočet 
opravnej položky k oceniteľným právam. 
 
 
 
 
 

 
 
Naše audítorské postupy zahŕňali posúdenie 
primeranosti účtovných zásad Spoločnosti v 
súvislosti s oceniteľnými právami a posúdenie 
súladu so Zákonom o účtovníctve.  

Počas auditu finančných výkazov sme obdržali 
aktualizovanú prognózu predajov Spoločnosti 
a posúdili sme, či existujú indikátory 
znehodnotenia oceniteľných práv. 

Pri našich audítorských postupoch sme využili 
prácu našich odborníkov na oceňovanie, aby 
sme podporili naše posúdenie predpokladov a 
metód modelu, ktorý počíta hodnotu 
oceniteľných práv. Okrem toho sme preskúmali 
očakávané miery rastu a súvisiace očakávané 
budúce peňažné toky.  



 

 

Opravná položka k oceniteľným právam sa radí 
ku kľúčovým záležitostiam auditu z dôvodu 
zložitosti výpočtu, významného úsudku 
manažmentu pri určení očakávaných tržieb, 
licenčného poplatku a diskontného faktoru a 
závislosti na budúcom vývoji podnikania. 
 

Posúdili sme aj primeranosť zverejnení 
Spoločnosti v súvislosti s účtovnými zásadami 
týkajúcimi sa oceniteľných práv, ktoré sú 
uvedené v bode 3.a) Dlhodobý nehmotný 
majetok poznámok k účtovnej závierke, a či sú v 
súlade so Zákonom o účtovníctve. 

Súlad s dlhovými kovenantami 
 
K 31. decembru 2021 bola účtovná hodnota 
dlhu (dlhopisy a úvery), pri ktorých musí 
Spoločnosť spĺňať kovenanty, vo výške 34 473 
tisíc eur.   
 
Dlhodobé úvery, krátkodobé úvery a dlhopisy sa 
vykazujú v nominálnej hodnote. Ako krátkodobé 
sa vykazujú aj časti dlhodobých úverov a 
dlhopisov, ktoré sú splatné do jedného roka od 
dátumu zostavenia účtovnej závierky a tiež 
dlhodobé úvery a dlhopisy, pri ktorých 
spoločnosť nespĺňa kovenanty ku dňu účtovnej 
závierky. 
 
Z dôvodu významnosti zostatku dlhopisov a 
bankových úverov, pri ktorých Spoločnosť musí 
spĺňať kovenanty, považujeme túto skutočnosť 
za kľúčovú záležitosť auditu. 

Naše audítorské postupy zahŕňali posúdenie 
primeranosti účtovných zásad Spoločnosti 
v súvislosti s dlhodobými úvermi, krátkodobými 
úvermi a dlhopismi a posúdenie súladu 
so Zákonom o účtovníctve. 

Získali sme potvrdenia od bánk  
k 31. decembru 2021 a odsúhlasili si hodnoty 
s účtovnými záznamami Spoločnosti. 

Preskúmali sme úverové zmluvy a emisné 
podmienky dlhopisov, aby sme posúdili, či 
všetky kovenanty boli zohľadnené pri hodnotení  
dodržiavania dlhových kovenantov Spoločnosti. 

Prepočítali a posúdili sme súlad s dlhovými 
kovenantmi ku dňu účtovnej závierky. 
 

Posúdili sme tiež primeranosť zverejnení 
Spoločnosti v súvislosti s účtovnými zásadami 
týkajúcimi sa dlhodobých úverov, krátkodobých 
úverov a dlhopisov uvedených v bode 3.g) 
Záväzky poznámok k účtovnej závierke, či sú v 
súlade so Zákonom o účtovníctve a primeranosť 
zverejnení Spoločnosti, pokiaľ ide 
o dodržiavanie dlhových kovenantov, ako je 
uvedené v bode 14 Bankové úvery a finančné 
výpomoci. 

 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 
a verný obraz podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za 
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby.  

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej 
činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva 
Spoločnosti. 
 
  



 

 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 
podľa ISAs a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 
 
V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
537/2014, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny 
skepticizmus. Okrem toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš 
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko 
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  
 

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že 
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať 
náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej 
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 
S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov 
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme. 
 
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné 
požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných 
skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako 
aj o prípadných krokoch podniknutých na elimináciu súvisiacich hrozieb alebo použitých ochranných 
opatreniach.  
 
Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší 
význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto 
záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie 
nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa 
v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej 
uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia. 
 
  



 

 

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 
 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné 
informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej 
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za 
daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas 
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, 
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 
ktoré by sme mali uviesť. 
 
Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho 
jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej len „ESEF“)  

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad 
prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2021, ktorá je súčasťou 
ročnej finančnej správy (ďalej len „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii 
jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej len „Nariadenie o ESEF“). 

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií 

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky Nariadenia o ESEF. 
Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.  

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, 
predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s 
primeraným uistením. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním  

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami 
Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa: 

 prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML; a 
 návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej 

závierky, ktorá neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF.  

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva 
Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o 
ESEF. 



 

 

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo 
všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. 

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre 
zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit 
alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej len „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou 
pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej len „IAASB“). V súlade s týmto 
štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy 
s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných 
súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.  

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie 
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy 
odhalí významný nesúlad. 

Kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť  audítora 

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto 
udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa  
týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných 
požiadaviek. 

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického 
kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada 
pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch 
bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a 
profesionálneho správania. 

Prehľad vykonaných postupov  

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia 
účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. 
Naše postupy zahŕňali najmä: 

 oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie 
elektronického formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML; a 

 overenie, či bol formát XHTML použitý správne. 

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie 
nášho záveru. 

Záver 

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo 
všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. 

 
Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 537/2014  

Vymenovanie audítora 

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní valným zhromaždením Spoločnosti dňa  
3. septembra 2021. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení 
zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní 
za štatutárnych audítorov, predstavuje 6 rokov. 
 



 

 

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit 

Náš názor audítora na účtovnú závierku vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou 
vypracovanou pre výbor pre audit Spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto 
správy. 

 
Neaudítorské služby 

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od Spoločnosti. 

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme Spoločnosti 
neposkytli žiadne iné služby. 
 
 
29. apríla 2022 
Bratislava, Slovenská republika 
 
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. 
Licencia SKAU č. 257 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Přeček, štatutárny audítor 
Licencia UDVA č. 1067 
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1977 - Robert Gevorkyan rozbieha                        
Závod práškovej metalurgie na Urale 

1. Predstavenie spoločnosti  
 

Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. bola založená ako rodinná firma v Banskej Bystrici  
v r. 1996. Jej zakladateľom a súčasným majoritným vlastníkom je letecký inžinier  
Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, pôvodom Armén, ktorý spoločnosť vybudoval „na zelenej 
lúke“. GEVORKYAN, s.r.o. stavia na skúsenostiach dvoch generácií rodiny 
Gevorkyanovcov  
v oblasti práškovej metalurgie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je lídrom v oblasti práškovej metalurgie v rámci Európy a patrí k celosvetovo 
najinovatívnejším spoločnostiam v tomto odvetví. Spoločnosť je výrobcom rôznych 
druhov súčiastok technológiami práškovej metalurgie (ďalej len PM) a vstrekovaním 
kovových práškov (ďalej len MIM – Metal Injection Moulding) pre automobilový, ropný, 
kozmetický a poľnohospodársky priemysel, ručné náradie, zámky a bezpečnostné systémy, 
zdravotníctvo a klimatizácie. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.  
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Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. je držiteľom mnohých prestížnych slovenských 
a medzinárodných ocenení, ako napríklad: 

„Diamanty slovenského biznisu“ v kategórii najdynamickejšie rastúca firma stredného 
Slovenska v rokoch 2012, 2013 a 2020. 
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„Výnimočná firma 2020“  TÜV SÜD udelila spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. 
Certifikát výnimočnosti za jej prínos v presadzovaní inovácií.  

 

 

Od Úradu priemyselného vlastníctva 
bolo firme udelené špeciálne ocenenie za 
vývoj jedinečných masiek proti Covid-19. 
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V roku 2018 firma GEVORKYAN, s.r.o. dostala od Európskej asociácie práškovej 
metalurgie (EPMA) počas medzinárodného veľtrhu v Holandsku najvyššie ocenenie: 
absolútne víťazstvo v „EPMA Component Awards 2018 – kategória Structural Parts“, 
ktorá je zameraná na najinovatívnejšie riešenia v oblasti práškovej metalurgie s významným 
prínosom k šetreniu nákladov, zlepšovaniu kvality, povzbudzovaniu do ďalšieho využitia 
PM, jedinečnosť, originalitu a nové myšlienky.  

 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie medzi „TOP 10 firiem banskobystrického regiónu“ za rok 2016 a 2018. 
Rebríček je každoročne vyhlasovaný Hospodárskymi novinami, v spolupráci s Unicredit 
Bank a garantom Deloitte. 

Firma pokračuje v zameriavaní sa na vývoj. V roku 2021 približne 10 % z celkového počtu 
zamestnancov pracovalo na vývoji nových technológií a výrobkov pre zákazníkov z celého 
sveta. Výsledkom práce oddelenia vývoja sú unikátne riešenia za ktoré firma pravidelne 
dostáva medzinárodné ocenenia. 

Okrem iného sa spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. odlišuje od iných výrobných podnikov 
vyšším podielom zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním – až jedna tretina 
zamestnancov dosiahla inžinierský alebo magisterský titul, zároveň 8 z nich dosiahlo titul 
doktor (PhD.) 

„Fachmetall QM Kontext Award“, ktoré firma dostala počas veľtrhu špecializovaného  
na práškovú metalurgiu vo Švajčiarskom meste Bazilej, kde sa stala víťazom súťaže 
v kategórii „Kvalita“. Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. bola jedinou spoločnosťou z EÚ 
a vôbec prvou firmou v histórii z odboru práškovej metalurgie, ktorej bolo toto ocenenie 
udelené. 
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„National Champion, National Public Champion“ a „Ruban´d Honneur“ v European 
Business Awards 2016/2017, ktorá sa už desať rokov zameriava na najinovatívnejšie 
spoločnosti na starom kontinente podporou ich úspechu, inovácií a etiky. Hlavným 
sponzorom je RSM International, šiesta najväčšia sieť nezávislých audítorských, daňových 
a poradenských firiem na svete. 

  

 

 

 

„Fabrika roka“ od Fraunhoverského inštitútu a EXIM banky Slovensko za progresívny 
podnikateľský model. 

 

 

 

 

 

 

 

Pôsobenie spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. a jej aktivity sú dostupné na webovej stránke 
www.gevorkyan.sk, časť O nás – Ocenenia a médiá – Videá, kde sa nachádza okrem iných 
video mapujúce podujatie organizované združením ZMPS (Združenie mladých 
podnikateľov Slovenska) počas tzv. Business Walks 2019. Podujatie bolo vyvrcholením 
dlhoročnej spolupráce spomínanej organizácie so spoločnosťou GEVORKYAN, s.r.o. 
Počas neho skupina mladých či už začínajúcich, alebo zabehnutých podnikateľov 
spoznávala spoločnosť a čerpala rady a inšpirácie z biznisu od väčšinového majiteľa 
spoločnosti, Dipl. Ing. Artur Gevorkyana.   
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Spoločnosť je členom Európskej (EPMA) a Medzinárodnej (APMI) asociácie pre 
práškovú metalurgiu. Disponuje špičkovo vybaveným laboratóriom a vývojovým 

strediskom. 

 

V ostatných rokoch firma úspešne prešla viacerými zákazníckymi auditmi a stala sa 
globálnym dodávateľom pre veľké nadnárodné spoločnosti prevádzkujúce výrobné závody 
po celom svete. 

V roku 2020 spoločnosť úspešne prešla rekvalifikačným auditom IATF 16949, ktorý sa 
považuje za najprísnejší audit v rámci automobilového priemyslu. Norma, ktorou sa riadi, 
je vydaná organizáciou TÜV SÜD a je zameraná na vývoj systému riadenia kvality 
s dôrazom na neustále zlepšovanie, ako aj na prevenciu defektov v dodávateľskom reťazci.  

Za účelom zabezpečenia dlhodobého rastu v roku 2016 bolo prijaté rozhodnutie o prijatí 
financovania od investorských spoločností Jeremie Co-Investment Fund, zastúpeného 
spoločnosťou Limerock Fund Manager, a BHS Fund II – Private Equity, formou 
mezanínového financovania so šesťročnou splatnosťou. Každá z týchto spoločností 
nadobudla 3,5 percentný podiel vo firme GEVORKYAN, s.r.o.   

GEVORKYAN, s.r.o. je prvá slovenská SME spoločnosť, ktorá emitovala verejné 
dlhopisy na bratislavskej burze. Cenné papiere emitované firmou nemajú obmedzenú 
prevoditeľnosť. 

Zároveň boli finančné výkazy za rok 2021 auditované spoločnosťou Ernst & Young 
Slovakia, spol. s r.o., licencia SKAU č. 257. 

V marci 2019 sa spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. podarilo úspešne emitovať dlhopisy 
v hodnote 10 mil. €. Dlhopisy boli verejne obchodovateľné na pražskej burze. Ich účelom 
bolo vyplatiť drahý mezanínový úver a zároveň financovať schválené Eurofondy. 
Vyplatením drahého mezanínového úveru sa spoločnosti podarilo ušetriť na nákladových 
úrokoch sumu 1000€ denne, čo ročne predstavuje sumu 388 600€. Finančné prostriedky 
z dlhopisov boli rovnako určené na rozšírenie aditívnej výroby (3D tlač).  

Dňa 16.11.2021 spriaznená spoločnosť GEVORKYAN CZ, s.r.o. úspešne emitovala 
dlhopisy v hodnote 30mil. €, ktoré sú verejne obchodovateľné na pražskej burze 
a prostriedky boli poskytnuté spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. vo forme pôžičky. 
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Získané prostriedky spoločnosť použila na rozvoj firmy v pomere 25% a refinancovanie 
75% . Spoločnosť GEVORKYAN s.r.o. vystupuje ako ručiteľ pri uvedených dlhopisoch. 

Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. v rokoch 2019-2021 ukončila niekoľko rokov 
trvajúce investície (vrátane projektov z EU Fondov) do moderných vysoko 
technologických zariadení, výrobných liniek, automatizácie a robotizácie, čo umožnilo 
eliminovať úzke miesta vo výrobnom procese a navýšiť celkové kapacity výroby o 30-35%. 
Vďaka investíciám firma znížila objem kooperačných prác a vytvorila nové kapacity, ktoré 
momentálne aktívne naplňuje novými zákazkami s potenciálnym nárastom tržieb až do 
výšky ďalších 20 000 000€/rok.  

V roku 2014 spoločnosť zamestnávala 190 zamestnancov a dosahovala tržby približne 17 
miliónov eur. Počas nasledujúcich 7 rokov sa firme, predovšetkým vďaka spomínanej 
automatizácie, podarilo zefektívniť výrobu a zredukovať pracovné miesta predovšetkým s 
nižšou pridanou hodnotou. V roku 2021 spoločnosť dosiahla tržby vo výške približne 54 
miliónov eur s priemerným počtom zamestnancov 149.  

Okrem toho firma ukončila niekoľko rokov trvajúci výkup pozemkov, potrebných na 
výstavbu a kolaudáciu vlastnej trafostanice, s napojením na vzdialenú trať vysokého napätia 
a samostatné napojenie na vysokotlakový rozvod zemného plynu. Takéto energetické 
osamostatnenie od zvyšku priemyselného parku prináša ročné úspory cca 240 000€. V roku 
2020 firma začala s realizáciou projektu na výstavbu vlastnej výroby dusíka z atmosféry. Po 
úspešnom dokončení projektu firma očakáva úspory vo výške 100 000€ ročne. V roku 2021 
bol vypracovaný a schválený príslušnými orgánmi projekt dostavby novej výrobne haly, 
ktorý bude realizovaný v 2022. 

Nakoľko pridaná hodnota v odvetví práškovej metalurgie je pomerne vysoká, spoločnosť 
ju plánuje využiť v prvom rade na zníženie pomeru dlhu voči ziskovosti (NLD/EBIDTA). 
Za predchádzajúce roky už boli uskutočnené dve úspešné refinancovania, s cieľom zníženia 
finančných nákladov: 

- v roku 2018 – dlhopis BHS vo výške 220 mil. CZK a nákladom 13,5% p.a., s úsporou na 
finančných nákladoch viac ako 1 500€/deň (cca 537 500€/rok); 

- v roku 2019 – mezanínový úver vo výške 6,7 mil. € a nákladom 10,5% p.a., s úsporou na 
finančných nákladoch takmer 1 000€/deň (cca 388 600€/rok).  

Celkovo sa podarilo dosiahnuť úspory na finančných nákladoch cca 926 100€/rok. 
Vzhľadom na veľké jednorazové poplatky za nové emisie a penále za predčasné splatenie 
pôvodných drahších dlhov sa úspora začala prejavovať až v roku 2020 a pokračuje v roku 
2021 a ďalej.  

Pred niekoľkými rokmi firma vytvorila vlastné stredisko automatizácie a digitalizácie, aby 
zabezpečila dlhodobú konkurenčnú schopnosť bez ohľadu na očakávaný rast mzdových 
nákladov na Slovensku. Kríza v roku 2020 naštartovala vo firme nové investície vo veľmi 
podobnom štýle a stratégii, ako tomu bolo počas predchádzajúcej krízy v roku 2008. Boli 
realizované investície do strojov umožňujúcich zefektívniť výrobu, rozšíriť portfólio, 
absorbovať nové zákazky, ktoré prišli práve vďaka kríze. Prášková metalurgia je 
ekonomicky efektívna výroba a v kombinácii s umiestnením výroby v technicky vyspelej 
a cenovo prijateľnej krajine, akou je Slovensko, zabezpečuje dlhodobú stabilitu firmy. 
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V roku 2020 špeciálne investície smerovali do robotizácie, aby sa zamedzil vplyv prudkého 
nárastu práceneschopných (infikovaných Covidom) operátorov. Robotizované pracoviská, 
kompletne vyvinuté našou firmou, nahrádzajú celé tímy operátorov a umožňujú 
pokračovať v nepretržitej prevádzke. Výrazná časť investícií smeruje do simulačných 
softvérov, informačného systému, online komunikácii, tak aby mohla firma flexibilne 
fungovať v sťažených Covid podmienkach. 

V roku 2020 firma investovala do vývoja a výroby unikátnych respirátorov/masiek, ktoré 
dostali niekoľko medzinárodných ocenení. Navyše, vzhľadom na neexistujúce kapacity na 
Slovensku firma investovala do unikátneho laboratória, ktoré umožňuje testy všetkých 
druhov respirátorov, masiek, filtrov, rúšok a pod. Aktuálne rozšírila sortiment vyrábaných 
ochranných masiek so špeciálnymi aplikáciami pre silové zložky, medicínsky personál, 
dokonca masky ako módny doplnok. Vďaka profesionálnemu prístupu dostali masky 
certifikát a registráciu v ŠUKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv). Tieto unikátne masky sú 
taktiež registrované v U.S. Food and Drug Administration pre americký trh a v ICR 
Polska. V najbližšom období firma plánuje rozšírenie výroby, ako aj investície do rozšírenia 
aditívnej výroby (3D tlač), ktorá sa už teraz používa v trojzmennej prevádzke na oddelení 
vývoja. 

 

 

 
 
Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. darovala tisíce týchto unikátnych masiek policajnému 
zboru SR, nemocniciam, domovom dôchodcov a sociálne slabším ľuďom. Hlavne na 
začiatku pandémie, keď bol nedostatok OPP na Slovensku spoločnosť GEVORKYAN, 
s.r.o. dokázala zabezpečiť túto ochranu nie len pre svojich zamestnancov a ich rodiny, ale 
aj tisíckam ľudí na Slovensku a v zahraničí, ktorí túto ochranu nutne potrebovali. 
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2. Štruktúra spoločníkov a orgány spoločnosti  
 

Spoločnosť má tieto orgány – valné zhromaždenie a konateľa. Valné zhromaždenie je 
najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci spoločníci. Do výlučnej pôsobnosti 
valného zhromaždenia patrí odmietnutie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom 
spoločnosti; schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát; 
rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy vo veciach obchodného mena, sídla 
spoločnosti, predmetu podnikania spoločnosti, doby trvania spoločnosti, práv a povinností 
spoločnosti, hospodárenia spoločnosti, rozdelenia zisku a úhrady strát spoločnosti, 
rezervného fondu, určenia dôvodov zrušenia spoločnosti; rozhodovanie o zvýšení alebo 
znížení základného imania všetkými spôsobmi; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie 
konateľov; vylúčenie spoločníka pre nesplatenie vkladu a príspevku na úhradu strát; 
rozdelenie alebo prevod obchodného podielu; nadobudnutie iného obchodného podielu 
spoločnosťou; ak spoločnosť alebo ktorákoľvek (prípadná) dcérska spoločnosť podá na 
súd návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti; ak spoločnosť alebo 
ktorákoľvek (prípadná) dcérska spoločnosť podá na súd návrh na povolenie 
reštrukturalizácie spoločnosti; rozhodovanie o vstupe spoločnosti do inej obchodnej 
spoločnosti, zriaďovaní nových organizačných zložiek spoločnosti; zrušenie, splynutie, 
zlúčenie, rozdelenie spoločnosti alebo zmenu jej právnej podoby; schvaľovanie zmluvy o 
predaji podniku spoločnosti alebo jeho časti podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.  

Každý spoločník má jeden hlas na každé l % svojho obchodného podielu. Valné 
zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 
všetkých hlasov. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté prostou väčšinou hlasov zo 
spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva 
neustanovuje inak. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia najmenej jedenkrát ročne 
písomnou pozvánkou najneskôr 15 dní pred jeho konaním. Rokovanie prebieha podľa 
programu, ktorý je súčasťou pozvánky. Každý zo spoločníkov má právo zúčastniť sa 
valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu.  
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Stratégiu firmy určuje a realizuje majoritný spoločník firmy Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, 
letecký inžinier, ktorý pracoval na vývoji kompozitných materiálov pre vojenské letectvo.  
Je vlastníkom viacerých patentov a nositeľom know-how, na ktorom je postavený vývoj 
firmy. Jeho dlhoročná tvrdá práca na dosiahnutí svojho cieľa a nezvyčajný podnikateľský 
príbeh boli ocenené vo finále súťaží „Podnikateľ roka“ 2011, 2012 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. je zároveň spriaznenou osobou spoločnosti GPM 
Tools (Gevorkyan Powder Metallurgy Tools), ktorá sa špecializuje na výrobu foriem pre 
práškovú metalurgiu a je jedinou nástrojárňou v strednej Európe v tomto odbore vôbec.  

 

3. Organizačná štruktúra a zamestnanosť  
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Spoločnosť na konci roka 2021 zamestnávala celkovo 156 zamestnancov, z toho približne 
10% pracovalo na oddelení vývoja. Poskytuje atraktívne a stabilné pracovné miesta pre 
kvalifikovaných pracovníkov s príslušným vzdelaním. Firma má multinacionálny kolektív. 
Kľúčoví manažéri majú skúsenosti z rôznych odvetví priemyslu.  
 
Mimoriadne široké spektrum sociálneho programu firmy pokrýva reálne potreby 
zamestnancov od materiálnej výpomoci počas dlhodobej práceneschopnosti, materskej 
dovolenky, cez refinancovanie nákladov na ubytovanie, dopravu, príspevky na 
ozdravovacie procedúry, pobyty atď. 
 
V roku 2021 pokračoval špeciálny program na podporu mladých a talentovaných 
zamestnancov, ktorým firma poskytuje dlhodobý úver (v trvaní až 30 rokov) na kúpu bytu, 
domu alebo generálnu opravu existujúcej nehnuteľnosti.  
 
Veľký dôraz je kladený na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Všetci inžinieri a 
konštruktéri navštevujú medzinárodné veľtrhy, navyše každoročne absolvujú tréningy, 
kurzy a technické školenia v oblasti práškovej metalurgie v rôznych štátoch sveta. Na 
pravidelne organizované interné školenia sú pozývaní aj experti od dodávateľských firiem, 
aby prezentovali novinky v oblasti vývoja materiálov, výrobných technológií a strojov. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti sú pravidelné stretnutia so zaujímavými 
osobnosťami z podnikateľského prostredia, ako sú napríklad Ján Košturiak alebo Ivo 
Toman. Zároveň sú originálne princípy spoločnosti prezentované na školeniach, 
konferenciách, stretnutiach, seminároch a medzinárodných vedeckých konferenciách 
(napr. Ministerstvo zahraničných veci, IPA Slovakia, Happy Company, 
Management Live, ZMPS, TUZVO, a pod.). 

Spoločnosť úzko spolupracuje zo Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou 
(SOPK) a Nemecko-slovenskou obchodnou komorou (DSIHK – Deutsch Slowakische 
Industrie-und Handelskammer) najmä pri organizovaní konferencií a exkurzií zameraných 
na technológie spoločnosti, ktorých hosťami sú zahraniční, ako aj slovenskí podnikatelia. 

30 % zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 
8 zamestnancov s PhD titulom  
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Samozrejmosťou je spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene, Univerzitou 
Mateja Bela a Katedrou technologického inžinierstva (UNIZA), ktorú spoločnosť 
GEVORKYAN, s.r.o. plánuje z exkurzií a prednášok slovenských a zahraničných 
študentov rozšíriť na dozeranie nad záverečnými prácami študentov posledných ročníkov, 
ktorí budú riešiť reálne problémy výroby a vývoja.  

Odborné vzdelávanie a predovšetkým praktické využitie nabodnutých poznatkov je 
v spoločnosti kľúčové. Podpora duálneho vzdelávania je prirodzenou súčasťou politiky 
firmy. Na základe spolupráce s Technickou akadémiou vo Zvolene študenti v rámci 
praxe prejdú všetkými oddeleniami, od vývoja po výrobu, kde si v praxi overujú svoje 
vedomosti. 

V rokoch 2022-2023 je plánované navýšenie počtu pracovníkov na 195-200 zamestnancov 
prevažne s vysokoškolským vzdelaním technického smeru.  

Spoločnosť bola ocenená značkou Inšpiratívny projekt v rámci súťaže Via Bona Slovakia 
2014, kategória „Skvelý zamestnávateľ“. 

V roku 2016 bola ocenená ako „Zdravá firma roka“ od zdravotnej poisťovne Union  
za významný podiel v starostlivosti o zdravie zamestnancov, pričom rok 2018 pre ňu 
znamenal získanie 4. miesta v kategórii Výrobné firmy v ďalšom ročníku tejto súťaže.  

 

 

Svojim zamestnancom spoločnosť poskytuje aj možnosti voľnočasových aktivít, ktoré sú 
dôležité pri budovaní pozitívneho pracovného prostredia a kolektívu, napr. športové dni 
 pre zamestnancov a ich rodiny, vianočná kapustnica, tradičný Splav Hrona, návšteva 
útulkov, detských domov a mnoho iných. 
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Špecifickú firemnú kultúru odzrkadľuje nadpis nad vstupom do budovy spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

Vývoj priemerného počtu zamestnancov a rast tržieb v období od r. 2010 – 2021 
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Tím vývoja spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o.,  
magazín Forbes, 2016 

VYVINUTÉ NA SLOVENSKU. Z KOVOVÝCH PRÁŠKOV. 
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4. Aktivity, vízie a plány spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o.  
 

Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. pôsobí na trhu 24 rokov a úspešne napĺňa očakávania 
svojich zákazníkov využívajúc dlhoročné skúsenosti v danej oblasti. Firma je vlastníkom 
know-how. Na oddelení vývoja pracuje 18 inžinierov, ktorí ročne vyvinú okolo 130 nových 
výrobkov. Spolupracuje so Slovenskou Akadémiou vied a Univerzitami Európy. 
Pracuje na vývoji nových materiálov s výskumným ústavom vo Švédsku a v Kanade. 
Vďaka silnému vývoju firma rozširuje svoje zákaznícke portfólio približne o 10 nových 
odberateľov ročne. 
Je vývojovým dodávateľom pre väčšinu svojich zákazníkov. Veľká väčšina výrobkov je 
vyvinutých priamo v spoločnosti. Pre takmer 100% odberateľov je jediným 
dodávateľom. Často je oslovovaná zákazníkmi so záujmom o vývoj produktov, ktoré nie 
sú na trhu dostupné. Týmto spôsobom dosiahla svetovú jedinečnosť vo výrobkoch, ktoré 
ešte nikto iný na svete nevyrobil metódou práškovej metalurgie. 

 Vzhľadom na jedinečnosť výrobných postupov a ponúkanej produkcie má spoločnosť 
vybudované pevné obchodné kontakty tak na strane dodávok materiálu, ako aj odbytu. 
V súčasnosti spoločnosť poskytuje produkty svojím zákazníkom do viac ako do 30 krajín 
sveta od Brazílie, Mexika, USA cez celú Európu až po Izrael, Čínu a Indiu. 
Výrobky firmy je možné nájsť v rôznych automobiloch od Dacie až po Mercedes, ale aj 
v exkluzívnych značkách ako sú Porsche, Bentley; v značkovej kozmetike Versace, Hugo 
Boss; ručnom náradí pre širokú verejnosť a profesionálov ako napr. Black&Decker, Bosch 
a Dewalt; v poľnohospodárskej technike ako John Deere, Deutz, Komatsu; v ropnom 
a zdravotníckom priemysle. Dôkazom expanzie na nové trhy a výraznej diverzifikácie 
výroby sú kontrakty uzatvorené v poslednom období so spoločnosťami z rôznych odvetví.    

V roku 2019 bolo vytvorené samostatné oddelenia 3D tlače. Nové odvetvie tzv. Additive 
Manufacturing (AM), ktoré je súčasťou práškovej metalurgie, je v súčasnosti v centre 
pozornosti. Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o, verí, že čas intenzívneho využívania 
technológie aditívnej výroby (AM) ešte len príde a bude používaná nielen v leteckom 
priemysle, medicíne, ale aj v robotizácii. Spoločnosť plánuje túto technológiu postupne 
rozvíjať. V súčasnosti GEVORKYAN, s.r.o. využíva túto technológiu najmä pre výrobu 
náhradných dielov na veľmi drahé stroje, aby bol eliminovaný dlhý čas čakania na náhradné 
diely od výrobu stroja, čo štandardne trvá niekoľko týždňov. 
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Spoločnosť spustila novú vysokorýchlostnú kaliacu linku pre sériovú výrobu, ktorá je 
špecifická tým, že je v nej možné kaliť špeciálne kompozitné materiály práškovej 
metalurgie. Unikátne je aj to, že GEVORKYAN, s.r.o. spolupracovala na vývoji a výrobe 
spolu s nemeckým výrobcom. Výsledkom spolupráce je unikátna linka na vysokoteplotné 
kalenie (do 1050°C) na celom území Česka a Slovenska.  

 

 

V roku 2021 bola úspešne dokončená implementácia 20 robotizovaných pracovísk, takže 
celkovo už firma disponuje 49 robotizovanými pracoviskami. Všetky sú univerzálnymi 
pracoviskami, ktoré vie spoločnosť v prípade potreby premiestňovať od stroja k stroju, 
dokonca aj z jedného oddelenia na druhé, čo okrem značnej úspory mzdových nákladov 
umožňuje aj vyššiu flexibilitu vo výrobe. 
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V júni 2019 začala spolupráca s univerzitou v bieloruskom Minsku, ktorá pomôže 
spoločnosti získať inžinierov do firmy. V Bielorusku je prášková metalurgia na tradične 
serióznej úrovni. GEVORKYAN, s.r.o. sa bude aj v nasledujúcom období snažiť získať 
vysokokvalifikovaných zamestnancov, nakoľko prášková metalurgia sa v regióne strednej 
Európy vyučuje na univerzitách iba minimálne.  

 

Za uplynulé obdobie spoločnosť úspešne prešla zákazníckymi auditmi od nových 
zákazníkov z rôznych odvetví so sídlom v Európe a USA. Výrazne sa rozšírila spolupráca 
s kozmetickým priemyslom a módnymi značkami. Toto a mnoho iného pomáha pri 
plánovaní stratégie firmy na nasledujúce roky a prináša niekoľkoročné konkrétne projekty 
v krátkodobom horizonte.  

Aj napriek tomu, že GEVORKYAN, s.r.o. je výrobnou spoločnosťou, 30% zamestnancov 
má vysokoškolské vzdelanie, pričom 8 má titul PhD.  
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5. Stratégia spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o.  
 

Stratégia firmy je postavená v zmysle zabezpečenia dlhodobého rastu a vývoja spoločnosti. 
Tvorí sa tam, kde jedna technológia už končí a druhá ešte nezačína - na rozhraní rôznych 
technológií. Unikátnosť spoločnosti spočíva v kombinácii práškovej metalurgie (PM), 
vstrekovaním kovových kompozitov MIM, vysokoteplotného izostatického lisovania HIP 
a aditívnej výroby 3D tlačou AM. Tieto 4 technológie pod jednou strechou, robia z firmy 
GEVORKYAN, s.r.o. európsky unikát. 
 
Produkty firmy nie sú striktne spojené iba s jedným odvetvím priemyslu. Súčiastky sú 
dodávané do automobilového priemyslu, ručného náradia, zámok a ochranných systémov, 
kozmetického, medicínskeho, poľnohospodárskeho a ropného priemyslu.  
Ide o flexibilnú spoločnosť, ktorá nepredáva výrobky, ale riešenia pre zákazníkov.  
50% produktov spoločnosti nebolo nikdy predtým vyrobených technológiou práškovej 
metalurgie nikde na svete.  

Tím spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o,  
magazín Zisk manažment, 2017 
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Firma v roku 2020 prešla náročným certifikačným procesom a je oficiálne certifikovaná ako           
výrobca medicínskych pomôcok a BOZP podľa ISO 45001:2018. 

Celkový objem nacenených projektov za rok 2021 tvoril 77 mil. Eur (dodatočné ročné 
tržby za projekt). Z toho boli potvrdené objednávky od zákazníkov a zároveň rozbehnuté 
zákazky v sume 10 mil. Eur ročne, čo tvorí 13 %.  

 

ROK 2021 ročný obrat v € 

CELKOM 77 348 000 €   

Zrealizované 10 055 000 € 13% 

Komunikujeme 64 973 000 € 84% 

Neúspešné 2 320 000 € 3% 

Cieľ zrealizovaných projektov 7 000 000 €   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpoklad vývoja tržieb spoločnosti pre rok 2022 

Na začiatku roka 2022 spoločnosť zaznamenala vyšší objem objednávok, ktorý bol 
spôsobený predovšetkým zvýšením dopytu po výrobkoch vyrábaných PM technológiou. 
Zvýšený dopyt je spôsobený predovšetkým snahou zákazníkov o úspory a teda ich 

Zoznam zákazníkov, ktorých projekty boli prijaté v r. 2021 

Zákazníci 
zákazník krajina odvetvie/priemysel 

Zz1 USA čerpacie stanice 
Zz2 Belgicko ochranné systémy  
Zz3 Kanada športové zbrane 
Zz4 Japonsko e-bike 
Zz5 Maďarsko hybridné/elektorické autá 
Zz6 Nemecko automotive 
Zz7 Anglicko ložiskový priemysel 

Zz8 Rumunsko stavebné stroje  

13 %

84%

3 %

Zrealizované

Komunikujeme

Neúspešné
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orientáciou na nové technológie, ktoré im umožňujú znižovať náklady tak, ako je to v 
prípade PM technológií. Nárast objednávok spôsobený obdobným dôvodom spoločnosť 
zažila v súvislosti s krízou v rokoch 2008-2009. Dôsledkom tohto trendu spoločnosť 
očakáva nárast tržieb oproti roku 2021. 

6. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie 
 

Zdravie a bezpečnosť pri práci spolu so životným prostredím patria medzi najdôležitejšie 
hodnoty spoločnosti. Rešpektovanie životného prostredia a vôľu pokračovať v tomto 
vývoji dokazuje fakt, že v spoločnosti pracujú vysoko kvalifikovaní odborníci zodpovední 
za zdravie, bezpečnosť pri práci a životné prostredie. Viac ako 90 % odpadov spoločnosť 
recykluje alebo znova využíva, čím sa znižuje negatívny dopad na životné prostredie. 
Odborníci firmy neustále pracujú na zefektívnení využívania prírodných zdrojov. Teplo 
z výrobných procesov sa zároveň používa na vykurovanie priestorov firmy v zimnom 
období. Ďalším projektom na nasledujúci rok je inštalácia rekuperátorov tepla s cieľom 
využiť odpadového tepla z kompresorovej stanice na ohrev úžitkovej vody a vykurovanie 
kancelárskych priestorov.  

Spoločnosť je certifikovaná na systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN 
ISO 14001:2016. V roku 2020 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit. 

 Spoločnosť neuvádza ďalšie nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve 
činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, 
informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstva 
nakoľko neplní podmienku počtu zamestnancov určenú v §20 ods. 9 Zákona 
o účtovníctve. 

 

7. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia  
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Spôsob výpočtu: 

 NLB = súčet všetkých úročených dlhov (napr. bankové úvery, lízingy, dlhopisy) – 
finančné účty 

 EBITDA = pridaná hodnota – osobné náklady – dane a poplatky 

8. Riziká ďalšieho vývoja spoločnosti  
 

Ku dnešnému dňu neexistujú žiadne významné riziká, ktoré by mohli zásadne ohroziť 
fungovanie spoločnosti.  

Ohrozenia  spoločnosti sú riadené analýzou rizík. Jeden z najúčinnejších nástrojov je 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) na odhalenie rizík. Okrem toho má spoločnosť 
pravidelnú analýzu rizík jednotlivých procesov, ktoré sú rozpísané v kartách procesu, spolu 
s vyhodnotením rizika, nápravnými opatreniami a analýzou účinnosti nápravných 
opatrení.   

Financovanie prevádzky bolo rozložené na 2 hlavné financujúce banky. Každá z nich 
financovala svoju skupinu odberateľov/projektov.  

Pre zvýšenie eliminácie rizika výpadku v dodávkach základných materiálov pre výrobu bol 
realizovaný program diverzifikácie dodávateľov kovových práškov. 

Taktiež boli nainštalované záložné zdroje elektriny na riadiace jednotky CNC strojov. 

Pre zníženie rizika nezaplatenia faktúr zo strany odberateľov spoločnosť GEVORKYAN, 
s.r.o. rozšírila spoluprácu s poisťovňou Atradius na poistenie pohľadávok a analýzu 
obchodných partnerov. 

Rovnako boli rozšírené zmluvy na poistenie zodpovednosti  za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom. 

Okrem vojenského konfliktu v Ukrajine, ktorý je popísaný v časti 10. tejto výročnej správy, 
nenastali po skončení účtovného obdobia 2021 udalosti osobitného významu, ktoré by si 
vyžadovali zverejnenie vo výročnej správe. 

Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. nemusí zverejňovať politiku rozmanitosti z dôvodu, že 
neemitovala akcie, tak ako je to uvedené v § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve. 

9. Vyhlásenie o správe a riadení 
 

Kódex o riadení spoločnosti je súčasťou etického kódexu, politiky kvality, ako aj príručky 
kvality. Etický kódex a politika kvality je verejne prístupná k nahliadnutiu na webovej 
stránke spoločnosti.  

Všetky informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v príručke kvality, ktorá tvorí 
významný interný dokument spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. Opis hlavných systémov 
vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke je uvedený v časti 8. tejto 
výročnej správy. Informácie o činnosti valného zhromaždenia a jeho právomociach je 
uvedený  
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v časti 2. tejto výročnej správy. Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti je 
uvedený v časti 2. tejto výročnej správy.  

10. Dôležité udalosti a ostatné informácie 
 

Uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo a ich dopad na účtovnú závierku a opis 
hlavných rizík a neistôt  

Vo februári 2022 vypukol v Ukrajine vojenský konflikt, ktorý v čase zostavenia tejto 
účtovnej závierky stále trvá. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie 
na Ukrajine a v Rusku z dôvodu vojny a ekonomických sankcií, k nárastu trhových cien 
surovín, palív a energií a k zvýšenej volatilite menových kurzov. Spoločnosť považuje tento 
konflikt za udalosť po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu vo finančných výkazoch 
pripravených k 31. decembru 2021. Aj keď kvantifikáciu prípadných dopadov na 
Spoločnosť nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť, Spoločnosť 
analyzovala možný vplyv meniacich sa mikro- a makroekonomických podmienok na 
výkonnosť, finančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifikovala neistotu v súvislosti 
s nepretržitým pokračovaním vo svojej činnosti. 

Kompletná finančná správa sa bude nachádzať na webovom sídle www.gevorkyan.sk a 
v tlačenej forme sa bude nachádzať v sídle spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. na 
Továrenskej ulici č. 504, 976 31 Vlkanová. 

Informácie o zložení orgánov spoločnosti a ich výborov 

Spoločnosť GEVORKYAN s.r.o. mala počas roka zriadený iba jediný výbor a to Výbor 
pre audit. Ten vykonával svoju funkciu počas roka 2021 v zložení: Ing. Jana Oravcová 
(predseda výboru od mája 2021, dovtedy túto funkciu zastával JUDr. Ing. Tomáš Oravec), 
Jozef Mak (člen výboru) a Mgr. Juraj Auxt (člen výboru). Výboru pre audit bola počas roka 
predložená správa o zostavení účtovnej závierky, priebehu auditu a o systéme vnútornej 
kontroly. Počas roka boli tiež uskutočnené stretnutia so všetkými členmi tohto výboru. 
Konatelia spoločnosti GEVORKYAN s.r.o. sú: Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, MUDr. Iryna 
Yeumianenka a Anatolij Ulezko. Spoločníkmi spoločnosti Gevorkyan s.r.o. sú: Dipl. Ing. 
Artur Gevorkyan (obchodný podiel 93,0%, JEREMIE Co-Investment Fund s.r.o. (3,5%) 
a BHS Fund II. – Private Equity (3,5%). Jedno percento obchodného podielu zodpovedá 
jednému percentu podielu na hlasovacích právach. Spoločenskou listinou nebol zriadený 
fakultatívny orgán dozorná rada. Ich úlohu vykonávajú spoločníci počas zasadnutí valného 
zhromaždenia.  

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke 

Účtovná závierka spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. za rok 2021 bola zostavená podľa 
Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu 
nepretržitého trvania jej činnosti a bola zostavená ako riadna účtovná závierka. 

Spoločnosť počas roka 2021 zostavila aj priebežné účtovné závierky a to k 31.03.2021,  
k 30.06.2021 a k 30.09.2021. 

Systém vnútornej kontroly prebieha v súlade so základnou internou smernicou a ostatnými 
internými smernicami, ktoré sú podriadené základnej účtovnej smernici a v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti účtovníctva. Tieto smernice upravujú jednotlivé oblasti a spôsoby 
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účtovania pre: dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, finančný majetok, 
zásoby, pohľadávky, záväzky, rezervy, časové rozlíšenie, vlastné imanie, transakcie 
v cudzích menách, výnosy, finančný leasing, daň z príjmu, dotácie a opravy chýb minulých 
období. Tieto smernice boli predložené audítorskej spoločnosti a sú k dispozícii aj všetkým 
členom výboru pre audit. Za správnosť účtovných výkazov je zodpovedný pán Artur 
Gevorkyan. 

Kontrola priebežných výkazov prebieha na mesačnej báze, inventarizáciou zostatkov 
jednotlivých účtov. Ďalšie kontrolné procesy boli vykonávané v súlade s internou 
smernicou o účtovníctve. Okrem týchto pravidelných kontrol je spoločnosť každoročne 
auditovaná spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.. Spoločnosť 
GEVORKYAN, s.r.o. dbá na vzdelávanie svojich zamestnancov, a to pravidelnými 
externými školeniami v oblastiach účtovníctva, výkazníctva, daní a zákonov v oblasti 
účtovníctva. Taktiež pravidelne odoberáme najnovšiu literatúru so zmenami v oblasti 
legislatívy a počas roka jednotlivé účtovné zápisy konzultuje s audítormi.  

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2021 

Počas roka 2021 sa konali tri zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti 
GEVORKYAN, s.r.o.  

Dňa 3.9.2021 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa týkalo výberu 
a schválenia audítora účtovnej závierky na rok 2021. Valné zhromaždenia rozhodlo, že 
audítorské služby za rok 2021 bude vykonávať spoločnosť Ernst&Young Slovakia, spol. 
s r.o.. 

Na druhom valnom zhromaždení, konanom dňa 29.10.2021 bola prejednaná a schválená 
účtovná závierka za rok 2020 a rozhodlo sa o vysporiadaní čistého zisku za rok 2020. 
Pričom bolo rozhodnuté, že 5% čistého zisku za rok 2020 bude použitých na tvorbu 
zákonného rezervného fondu a zvyšných 95% do nerozdeleného zisku spoločnosti.  

Dňa 6.12.2021 sa konalo tretie valné zhromaždenie, na ktorom sa rozhodlo o schválení 
podmienok prevodu obchodného podielu spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. v spoločnosti 
GPM Tools, s.r.o.. 

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2021 vo 
výške  

2 282 998 EUR nasledovne: 

• prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 114 150 EUR 

• prevod na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 2 168 848 EUR 

O návrhu vedenia spoločnosti rozhodne valné zhromaždenie v roku 2022. 

 

 

 



 

26 
 

11. Prílohy  
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20.04.2022 Číslo 58 Ročník 2  
Redaktor: Tomáš Krista 

Ako dôstojník opustil 
sovietsku armádu. Na 

Slovensku zamestnáva aj 
utečencov 

JEHO FIRMA JE VÝZNAMNÝM HRÁČOM NA SVETOVOM TRHU. 

ROZHODOL SA POMÁHAŤ A ZAMESTNÁVA AJ NEJEDNÉHO 

UTEČENCA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artur Gevorkyan (zdroj: Tomáš Krista) 
 
Artur Gevorkyan pricestoval na Slovensko v roku 
1995. Vybudoval úspešnú firmu, ktorá je v 
súčasnosti európskym lídrom v oblasti práškovej 
metalurgie. 
 
Keď v roku 2020 vypukla prvá vlna pandémie 
covidu, jeho firma Gevorkyan okamžite zareagovala 
a spustila výrobu profesionálnych respirátorov, 
ktoré zdarma distribuovali do nemocníc, armáde, 
ale aj na iné miesta, kde bol o ne záujem. 
 
Tento prejav solidarity bol pre Artura Gevorkyana 
spôsobom splácania dlhu. Podľa jeho vlastných slov 
mu vznikol, keď celý svet pomáhal Arménsku 
spamätať sa z následkov ničivého zemetrasenia. 
 
KDE A KEDY SA ZAČALA VAŠA CESTA SLOVENSKO? 
 
Som Armén, ale občianstvo mám ukrajinské. Na 
Slovensku žijem 25 rokov. To je oveľa dlhšie, ako 
som žil v Arménsku alebo na Ukrajine. Na Ukrajinu 
som odišiel v osemdesiatych rokoch študovať 
letectvo, ešte s plánom vrátiť sa do Arménska. 
 
Stal som sa dôstojníkom sovietskej armády a 
prirodzene som sa zaujímal o politické dianie. V tom 
čase už eskaloval vojenský konflikt v Náhornom 
Karabachu. 

S hrôzou som vtedy sledoval moskovské správy, 
ktoré popisovali údajné vyčíňanie mojich krajanov 
Arménov. Pri mojom návrate do Arménska som 
videl realitu, ktorá sa úplne odlišovala od toho, čo 
hovorila vtedajšia sovietska propaganda. Správy 
arménskej televízie sa vtedy v prevažnej miere 
venovali vyvracaniu tých moskovských. 
 
ROZHODLI STE SA TEDA ODÍSŤ? 
 
Ešte nie, ale stačili mi dva - tri dni sledovania 
klamstiev v televízii a spozoroval som na sebe silné 
znechutenie. Strácal som pôdu pod nohami a v 
prvom momente som sa rozhodol opustiť sovietsku 
armádu. V roku 1990 už bola v Náhornom 
Karabachu otvorená vojna. 
 
Podľa mňa to bol umelo vyvolaný konflikt, pretože 
Moskva neuniesla snahy Arménska odčleniť sa od 
Sovietskeho zväzu. Vrchní moskovskí predstavitelia 
vtedy dobre využili lokálne konflikty medzi 
obyvateľmi Karabachu a vojnu prezentovali ako 
moslimsko-kresťanský konflikt a tak podobne. 
 
Videl som, ako ľudia nesprávne vnímajú skutočnú 
podstatu vojny. Jej pravé príčiny a súvislosti. 
Vyrastal som v Arménsku. Na spoločnom dvore sme 
sa stretávali s Azerbajdžancami aj inými skupinami 
obyvateľov. To neboli cudzí ľudia a už vôbec nie 
nepriatelia. Spolu sme vyrastali, chodili do 
školského bufetu. 
 
„Jediné, čím sa od nás vtedy moslim odlišoval, bolo, 

že si v reštaurácii neobjednal bravčové mäso.“ 
 
Boli medzi nami napríklad aj chalani, o ktorých sme 
vedeli, že mali obriezku. Keď sa po dedine prehnalo 
vyzdobené auto, húkalo a trúbilo, bola to tradícia 
súvisiaca práve s vykonaním obriezky. Chlapec 
potom nebol pár dní v škole. 
 
Jediné, čím sa od nás vtedy odlišoval moslim, bolo, 
že si v reštaurácii neobjednal bravčové mäso. Nikto 
s tým nemal najmenší problém. 
 
PREČO SA POTOM ZAČALI ĽUDIA SŤAHOVAŤ? 
 
Kvôli neistote. Z Azerbajdžanu sa začali vracať 
Arméni. Dokonca aj takí, ktorí sa tam narodili. Ja 
som zase v Arménsku sledoval migráciu z druhej 
strany. Večer sme sedávali vonku, pili kávu, hrali 
šach a každý večer debatovali o tom, ktorá rodina z 
našej štvrte práve odchádza. 
 
Niekedy sa ľudia doslova predbiehali, kto ich lepšie 
odprevadí. Kto môže s čím pomôcť, prípadne, čo im 
na cestu poskytnúť, či darovať. Všetci chceli 
pomôcť, aby tí ľudia po príchode na nové miesto 
mohli začať normálne slušne žiť. 
 
V tej istej chvíli už začínali debaty o tom, kto koho 
počas konfliktu zabil, kto bol dobrý, kto zlý, kto bol  

partizán, hrdina, vodca. Bol to taký nezmyselný 
guláš, o ktorom som bol presvedčený, že nemá 
zmysel, budúcnosť a ani riešenie. 
 
V našich debatách sme popreli podstatu toho, ako a 
prečo bojovali naši otcovia bok po boku počas 
druhej svetovej vojny. Bol som mladý a plný ideálov, 
a tak prišlo aj moje definitívne rozhodnutie opustiť 
krajinu. 
 
MALI STE NEJAKÝ PLÁN? 
Mal som v úmysle začať podnikať. Najlepšie vo 
výrobe. Otec sa venoval práškovej metalurgii a ja 
som sa rozhodol pokračovať v jeho stopách. 
Rozbiehať výrobu v Arménsku už však v tom čase 
absolútne neprichádzalo do úvahy. 
 
Krajina sa ešte nespamätala z následkov 
zemetrasenia z roku 1988 a Moskva už Arménsko, 
ale aj pobaltské krajiny, odstavila od dodávok plynu. 
V Arménsku  
 
neboli pohonné hmoty ani elektrina. Ak chcel vtedy 
niekto niekam ísť autom, musel si doma benzín 
vyrobiť. 
 
Vlna solidarity bola v tom období obrovská a pomoc 
Arménsku prichádzala z celého sveta, vrátane 
Československa. Vtedy som sa rozhodol využiť v 
budúcnosti každú príležitosť a tento dlh splatiť. 
 
PREČO STE SI PRE SVOJ ĎALŠÍ ŽIVOT VYBRALI PRÁVE 

SLOVENSKO? 
 
Na rozdiel od ľudí, ktorí dnes utekajú pred vojnou, ja 
nie som utečenec. Ja som emigrant. Ja som sa 
rozhodol odísť, pretože som chcel žiť inak. Vybral 
som si Slovensko. Možností bolo viac a mnohí sa mi 
vtedy aj čudovali, ale ja som zacítil, že som tu 
správne a chcem tu ostať. 
 
Ani partnerku si pre život nevyberáte. Neviete 
povedať, prečo práve ona je tá pravá. Proste sme 
zapadli a rozhodli sa žiť presne tak, ako žijú Slováci. 
 

„Na Slovensku máte dobré cesty a čisté pumpy.“ 
 
Slovensko je dobré miesto pre život. Vy si často 
neuvedomujete, v akom komforte a pokoji tu žijete. 
Máte tu dobré cesty a čisté pumpy. Spravodajstvo je 
preplnené zlými správami. Samá katastrofa, hádky 
politikov, ale realita je v skutočnosti oveľa lepšia. 
Niekedy mám pocit, že si ani neviete predstaviť, 
koľko tu máte dobrého a o čo horšie by to ešte 
mohlo byť. 
 
Áno, súhlasím, že politické prostredie nie je ideálne, 
ale my máme skúsenosti s politikmi úplne iného 
kalibru. Ja som prišiel na Slovensko ešte za Mečiara, 
videl som, že nejaký chlap spieva v televízore a tým 
to pre mňa skončilo. 
 
AKÉ BOLO PODNIKANIE NA SLOVENSKU V 90. ROKOCH? 
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Začínal som tu od nuly. V prvom rade bolo potrebné 
naučiť sa jazyk. Mal som na kazete v aute nahratú 
učebnicu slovenčiny pre cudzincov a počúval som ju 
na mojich cestách do Charkova a späť. 
 
Môj odbor je konštruktér lietadiel, ale to na 
Slovensku vtedy nikto nepotreboval. Musel som si 
pracovné miesto vytvoriť. Založil som firmu v 
Banskej Bystrici a začal podnikať. 
 
Na začiatku ma ľudia vnímali veľmi opatrne. 
Postupne som si ale vytvoril rešpekt, pretože videli, 
že som ráno prišiel do firmy v kravate a poobede 
som bol v montérkach zašpinený od roboty. 
 
Nebol pre mňa problém ani vyriadiť záchody, ktoré 
sme zdieľali s ostatnými firmami na poschodí, keď 
som čakal zahraničných klientov. 
 
ODVTEDY STE SA S VAŠOU FIRMOU VÝRAZNE POSUNULI. 
 
Dnes je naša firma lídrom v oblasti práškovej 
metalurgie v rámci Európy a celosvetovo patríme k 
najinovatívnejším spoločnostiam v tomto odvetví. 
 
Máme špičkovo vybavené laboratórium a vývojové 
stredisko a sme globálnym dodávateľom pre  
 
nadnárodné spoločnosti, so závodmi po celom 
svete. Spolupracujeme so Slovenskou akadémiou 
vied a ďalšími univerzitami zo Slovenska a Európy. 
Pracuje u nás 220 ľudí. 
 

„Na firme nechceme mať politiku, ale tí ľudia si 
medzi sebou majú čo povedať.“ 

 
Veľká časť vašich zamestnancov sú utečenci. Prečo 
ste sa rozhodli uprednostňovať túto skupinu ľudí? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artur Gevorkyan so synom Robertom, ktorý v 
rodinnej firme pracuje, ako manažér kvality (zdroj: 
Tomáš Krista) 
 
V rámci nášho podnikania vytvárame stále nové 
pracovné miesta. Vo veľkej miere zamestnávame 
práve utečencov. Teraz nemám na mysli len 
utečencov z Ukrajiny. Máme tu ľudí z Bieloruska, 
Ruska, Arménska a ďalších krajín. Na firme 
nechceme mať politiku, ale tí ľudia si medzi sebou 
majú čo povedať. 
 
Niektorí z nich sú tu už osem rokov. Iní k nám prišli 
vlani z dôvodu obnoveného konfliktu v Náhornom 
Karabachu. A dnes sme svedkami vojny na Ukrajine. 
Toto ovplyvňuje konkrétne osudy, konkrétnych ľudí. 
Najlepšie, čo môžete pre týchto ľudí spraviť, je dať 
im prácu. 
 
Ľudí vyberáme podľa odbornosti. Samozrejme, že u 
nás vznikajú aj miesta, kde nie je potrebná 
kvalifikácia, ale ľudia, ktorí u nás hľadajú prácu, 
musia prejaviť záujem. 
 
Sú takí, ktorí dostali šancu a skončili hneď na druhý 
deň. Väčšinou si ale veľmi vážia, že dostali šancu a  
 
možnosť začať pracovať. Vzhľadom k tomu, že aj ja 
som emigrant, vieme im poradiť, čo je na začiatku 
dôležité a vieme sa o mnohé veci postarať. 
 
Vaša spoločnosť vstúpila pred niekoľkými dňami na 
pražskú burzu. Čo si od tohto kroku sľubujete? 
Naším cieľom je rozšíriť firmu a vytvoriť tak ďalšie 
pracovné miesta. Nakúpili sme nové pozemky a 
plánujeme rozšíriť výrobné kapacity. Odhadujem, že 
vytvoríme miesta pre ďalšiu stovku zamestnancov. 
Keď k tomu pripočítame obdobie od začiatku tohto 
roka, kedy sme vytvorili už zhruba 70 nových 
pracovných miest, ide o naozaj významný nárast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NEZNEPOKOJUJÚ VÁS SILNEJÚCE PREJAVY FAŠIZMU NA 

SLOVENSKU? 
Do politiky sa vôbec nezapájam a osobne som sa s 
takýmito prejavmi nestretol. Som ale Armén a viem, 
čo je genocída. Počas arménskej genocídy v rokoch 
1915 až 1918 zavraždili Turci šabľami a nožmi 
takmer dva milióny Arménov. Moja stará mama to 
zažila na vlastnej koži a rozprávala nám, ako ju ukryli 
za pecou, odkiaľ pozorovala, ako jej vyvraždili celú 
rodinu. 
Politici by mali problémy riešiť politicky. Inak je z 
toho vojna, zničené osudy a problémy konkrétnych 
ľudí. To  
 
isté sa dá povedať o utečeneckých krízach. Neviem, 
či má Slovensko premyslený dlhodobý postup 
riešenia utečeneckej krízy. 
 
Pomáhajú jednotlivci, firmy, neziskové organizácie. 
Skôr či neskôr prídu problémy a zase sa nájde 
niekto, kto sa bude snažiť zneužiť to na šírenie 
nenávisti voči určitým skupinám ľudí. 
 
AKÉ JE PODĽA VÁS RIEŠENIE? 
 
V spoločnosti by mali byť jednoznačne určené 
hranice, kde končí sloboda slova. Čo ešte môže 
zaznieť a čo už je za čiarou. Prístup k informáciám je 
na jednej strane dobrá vec, na druhej umožňuje 
veľmi ľahko manipulovať s náladami v spoločnosti. 
To môže byť nebezpečné. 
 
„Som veľmi citlivý na to, keď niekto povie, pomôžme 

týmto, ale týmto už nie a tento národ je dobrý a 
tento zlý.“ 

 
Pomáhať treba, keď je bieda. Nemôžeme si vyberať, 
komu podáme pomocnú ruku a komu nie. A už 
vôbec nie podľa národnosti. Som veľmi citlivý na to, 
keď niekto povie, pomôžme týmto, ale týmto už nie 
a tento národ je dobrý a tento zlý. 
 
Keď po zemetrasení smerovala do Arménska pomoc 
z celého sveta, išla tam, kde bol spadnutý dom. 
Nikto od nikoho nepýtal pas a nikto sa nepýtal 
nikoho, akej je národnosti, aby sa rozhodol, či mu 
pomôže. 
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Vyhlásenie zodpovednej osoby emitenta GEVORKYAN, s.r.o. 
 
Zodpovedná osoba emitenta vyhlasuje, že podľa najlepších znalostí poskytuje 
účtovná závierka spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. za rok 2021, ktorá bola 
vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, 
finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do 
celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja 
a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do 
celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí. 
 
Zodpovedná osoba emitenta zároveň vyhlasuje, že neexistujú žiadne dohody 
uzatvorené medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe 
sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním 
sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany 
zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu. 
 
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: Dipl. Ing. Artur Gevorkyan 
Funkcia zodpovednej osoby: konateľ 
 
 
 
Vo Vlkanovej dňa, 22.04.2022  
 
 
       _______________________ 
         Dipl. Ing. Artur Gevorkyan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


