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1. Profil spoločnosti
Obchodné meno:

HYDROCONTACT a.s.

Identifikačné číslo spoločnosti: 00699918
Sídlo:

Štúrova 18, 040 01 Košice

Deň zápisu:

1.5.1992

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Základné imanie:

602 580 EUR

Predmet činnosti:

-

reštauračné služby
zmenárenská činnosť
sprostredkovanie obchodu a služieb
nákup a predaj nehnuteľnosti
autoservis – pneuservis
spracovanie údajov na počítačoch
rozmnožovacie práce
prenájom nebytových priestorov
výroba jednoduchých výrobkov z dreva a kovu
správa registratúry

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku
SR zo dňa 16.4.1992 podľa § 28 ods. l zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a násl. zák. č. 513/91
Zb. Akcionárske práva vyplývajúce z vlastníctva akcií spoločnosti má 66 akcionárov.
Spoločnosti vydala 18.150 kmeňových akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie po
prechode na EURO je 33,20 EUR. Akcie sú vydané v listinnej podobe a znejú na
meno.
Orgány spoločnosti
Predstavenstvo spoločnosti
Predseda:
Členovia:

Ing. Štefan Šulek
Ing. František Zgola
Mgr. Alojz Tereba

Dozorná rada spoločnosti
Členovia:

Ing. Vladimír Petra
Ing. Pavlová Božena
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Vladislav Shklyar

2. Správa o činnosti spoločnosti
Cieľom spoločnosti HYDROCONTACT a. s. v roku 2015 bolo plnenie
plánovaných zámerov, čo sa nepodarilo dosiahnuť.
V spoločnosti v roku 2015 pracovali traja pracovníci. V trvalom pracovnom
pomere sú dvaja zamestnanci a jeden zamestnanec pracuje na dohodu.
Na hospodárení spoločnosti sa podieľali dva úseky a to úsek správy a úsek
autoservisu. Úsek správy zabezpečoval riadenie činnosti spoločnosti a služby súvisiace
s prenájmom priestorov. Vzhľadom na nadbytok kancelárskych priestorov v Košiciach, sa
nepodarilo obsadiť celú budovu spoločnosti na Štúrovej ulici v Košiciach. Negatívne vplývalo
na finančnú situáciu aj rekonštrukcia Štúrovej ulice. Časť finančných prostriedkov je

umiestnených v spoločnosti Broker Jet Praha. Táto spoločnosť koncom roku 2015
ukončila svoju činnosť. Z toho dôvodu boli finančné prostriedky presunuté
do spoločnosti Patria Finance. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti celkové výnosy
úseku správy za uplynulý rok sú 15.509,80 EUR pri nákladoch 19.901,66 EUR. Za rok
2015 úsek správy vykázal stratu vo výške 4.391,86 EUR.
Na úseku autoservisu sa nepodarilo dosiahnuť ciele, ktoré si spoločnosť
stanovila. Pri prevádzke autoservisu spoločnosť dodržuje všetky hygienické,
bezpečnostné predpisy a nariadenia súvisiace so životným prostredím. Prevádzka
autoservisu nevplýva negatívne na životné prostredie. V roku 2015 spoločnosť
nedostala žiadne pokuty a sankcie, ktoré by súviseli s negatívnym vplyvom na životné
prostredie. Za rok 2015 úsek autoservisu pri nákladoch vo výške 30.598,65 EUR
dosiahol celkové výnosy v objeme 25.728,64 EUR. Tieto čísla znamenajú, že úsek
autoservisu vykázal za rok 2015 stratu vo výške 4.870,01 EUR.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali podstatný vplyv na chod
spoločnosti.
Spoločnosť za uvedené obdobie nevynaložila žiadne náklady na výskum
a vývoj.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku pôsobiacu v zahraničí.
V roku 2015 spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, obchodné podiely
a akcie ani dočasné listy.
Záverom môžeme konštatovať, že spoločnosť v roku 2015 vykázala negatívny
hospodársky výsledok. Pri celkových výnosoch vo výške 41.238,44 EUR a nákladoch
vo výške 50.500,31 EUR spoločnosť vykázala stratu vo výške 9.261,87 EUR.

Ing. Štefan Šulek
predseda predstavenstva
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3. Hospodárenie spoločnosti
Ročná účtovná závierka akciovej spoločnosti je zostavená ku dňu 31.12.2015
v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení a postupov účtovania pre
podnikateľov. Obsahuje informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov,
o obchodnom imaní spoločnosti, o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia
akciovej spoločnosti za rok 2015. Kompletná účtovná závierka je uložená v archíve
akciovej spoločnosti.
Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2015
SÚVAHA
Strana aktív v EUR

k 31.12.2015

k 31.12.2014

Spolu majetok

908 783

914 266

A. Neobežný majetok
B. Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

381 606
527 177
1 722
6 101
519 354

383 346
530 920
1 910
9 460
519 550

k 31.12.2015

k 31.12.2014

Spolu vlastné imanie a záväzky

908 783

914 266

A. Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Hosp. výsledok min. rokov
Výsledok hosp za účt obdobie
B. Záväzky
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé rezervy
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

647 575
602 580
6 639
44 383
3 235
-9 262
261 208
18 008
641
132 149
545

656 837
602 580
6 639
44 383
11 193
-7 958
257 429
18 548
541
127 734
741

109 865

109 865

Strana pasív v EUR
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výnosy z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť
Spotreba materiálu
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky
Opravné položky k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti
Tržby z predaja cenných papierov
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Kurzové zisky
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť
Predané cenné papiere
Nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hosp za účt obdobie pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hosp za účt obdobie po zdanení
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Stav k
31.12.2015
40 745
40 729
16
45 877
19 506
7 801
13 671
1 261
1 740
665
1 233
-5 132
13 422
494
484
10
3 664
3 296
368
-3 170
-8 302
960
-9 262

Stav k
31.12.2014
49 141
49 137
4
56 683
24 712
9 093
15 052
1 265
4 827
399
1 335
-7 542
15 332
34 849
33 278
1 570
1
34 305
30 753
3 291
18
243
544
-6 998
960
-7 958

4. Finančná situácia spoločnosti
Finančnú situáciu spoločnosti v roku 2015 bola, vzhľadom na vyššie spomenuté
okolnosti, zložitá. Finančná analýza vyplývajúca z výsledkov hospodárenia za rok
2015 je pozitívna o čom svedčia aj nasledovné vybrané ukazovatele.
Stupeň samofinancovania:
Vlastný kapitál
647 575
 = –- = 0,71
Celkový kapitál
908 783
Ukazovateľ vykazuje pozitívnu úroveň.
Stupeň zadlženosti:
Cudzí kapitál
261 208
 = –––-
Celkový kapitál
908 783

= 0,29

Vzhľadom k tomu, že za kritickú hodnotu sa považuje hodnota 0,7 spoločnosť má
zodpovedajúcu zadlženosť voči veriteľom.
Pohotovostná likvidita:
Finan. účty
519 354
 = – = 3,93
Krátk. záväzky
132 149
Vypočítaný koeficient odráža súčasnú situáciu v spoločnosti.
Bežná likvidita:
Finan. účty + krátk pohľ.
519 354 + 6 101
 = ––––-
Krátkodobé záväzky
132 149
Koeficient by mal mať hodnotu 1,0 – 1,5.
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= 3,98

5. Návrh na vysporiadanie straty
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 podlieha schváleniu valným
zhromaždením akcionárov akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti
predkladá nasledovný návrh na vysporiadanie straty:
Hospodársky výsledok pred zdanením

-8 301,87 EUR

Daň z príjmu

960,00 EUR

Hospodársky výsledok po zdanení

-9 261,87 EUR

Vysporiadanie straty z nerozdeleného zisku min. rokov

3 235,13 EUR

Vysporiadanie straty z rezervného fondu

6 026,74 EUR
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6. Správa dozornej rady
V roku 2015 pracovala dozorná rada v zložení Ing. Vladimír Petra, Ing. Božena
Pavlová a Vladislav Shklyar.

Počas celého roka vykonávala svoju činnosť v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka a v súlade so stanovami spoločnosti. Dozorná rada sa na
svojich zasadaniach zaoberala sledovaním stavu pohľadávok a záväzkov spoločnosti,
analýzou priebežných hospodárskych výsledkov, sledovaním výnosov a nákladov,
dodržiavaním všeobecných platných právnych predpisov a stanov spoločnosti.
Dozorná rada konštatuje, že činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s platnými
právnymi predpismi a stanovami spoločnosti. Prijaté uznesenia predchádzajúceho
riadneho valného zhromaždenia boli splnené.
Na svojom zasadnutí dňa 18.5.2016 preskúmala ročnú účtovnú závierku.
Konštatuje, že účtovníctvo je vedené podľa platných predpisov a že nedošlo
k skresleniu hospodárskeho výsledku. Oboznámila sa s návrhom predstavenstva na
vysporiadanie straty.
Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť HYDROCONTACT a. s. vykázala
za účtovné obdobie stratu vo výške 9.261,87 EUR.
Na základe uvedených skutočnosti dozorná rada doporučuje valnému
zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie straty
predložené predstavenstvom spoločnosti..
Košice, 18.5.2016

Ing. Vladimír Petra,
Ing. Božena Pavlová
Vladislav Shklyar
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7. Výhľad hospodárenia v roku 2016
V roku 2016 spoločnosť očakáva, vzhľadom na pretrvávajúcu krízu, zložitú
situáciu. Aj naďalej sa bude orientovať na prenájom nebytových priestorov a na služby
spojené s autoservisom.
Plán na rok 2016 v EUR
spotreba materiálu
spotreba energie
opravy a udržiavanie
ostatné služby
mzdy
zákonne sociálne poistenie
zákonne sociálne náklady
daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky
ostatné prevádzkové náklady
odpisy
predané cenné papiere
úroky
ostatné fin. náklady

11 100
8 200
300
7 800
10 080
2 635
845
1 150
150
1 200
1 700
19 000
3 200
350

spolu náklady

67 710

tržby z predaja služieb
výnosy z CP

48 800
20 000

spolu výnosy

68 800

výsledok hospodárenia

1 090
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