ZTS INMART a. s.
Hečkova 9
037 75 Martin

ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA EMITENTA
ZTS INMART a.s. Martin
za rok 2009

Regulovaná informácia vyhotovená podľa § 34 a nasl. Zákona 429/2002 v platnom znení
zverejnená dňa 30.4.2010 o 10.00 hod.

Vypracoval: Ing. Milan Albert, výkonný riaditeľ
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1. Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno:
Sídlo:
Dátum založenia:
IČO:
IČ DPH:
Zaregistrovaná:

ZTS INMART a.s.
Hečkova 9, 037 75 Martin
1. 5. 1992 na čas neurčitý
31 562 361
SK2020401130
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, vložka č. 89/L

Základné imanie:

380 291,02 EUR

Predmet činnosti:
- sprostredkovanie obchodu
- výskum a vývoj
- výskum trhu a verejnej mienky
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
Orgány spoločnosti:
Predstavenstvo:

František Zvrškovec - predseda
Ing. Milan Albert
- člen, výkonný riaditeľ
Ing. Marián Novosad - člen

Dozorná rada:

Ing. Ján Vojtko, CSc. - člen
Ing. Miroslav Kollár - člen
Ing. Alica Dostálová - člen
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2. Vývoj a stav spoločnosti
Vývoj hospodárenia spoločnosti ZTS INMART a.s.
Výkaz ziskov a strát v EUR
I.
A
II.
B

C

D
E
III.
F
I
G
V
H
VI.
I
VII.
K
IX.
X.

L
XII.
N
XIII.
O.
XIV.
P.

XVIII.
U

Tržby z predaja tovaru
Náklady vynalož.na obstar. predan. tovaru
Obchodná marža
Výroba
Výrobná spotreba
Spotreba mat.,ener.a ostat.nesklad.dod.
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Mzdové náklady
Odmeny členom org. spoločnosti
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhod.nehm. a dlhod.hmot. majetku
Tržby z predaja dlhod. majetku a mat.
Zostat. cena predan.dlhod. maj. a mat.
Použ,a. zruš.rez.do výn.z hosp.čin.a
účtov.vzniku kompl.nákl.bud.období
Tvorba rez. na hospod.čin. a zúčtov.
komplex.nákl.bud.období
Zúčt. a zruš.oprav. položiek do výnosov
z hospod. činnosti
Tvorba oprav.pol. do nákladov na hosp.čin.
Ostatné výnosy z hospod.čin.
Ostatné náklady na hosp.činnos
Výsledok hospod. z hospod. činnosti
Tržby z predaja cen. pap. a podielov
Predané cenné papiere a vklady
Výnosy z dlhod. fin. majetku
Výnosy z krátkod. finanačný majetok
Tvorba a zúčt.opr.pol.k fin. majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z fin. čin.
Ostatné náklady na fin. čin.
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti
Výsledok z hospod. z bežnej čin. pred zdan.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Daň z príjmov za bežnej činnosti splatná
Daň z príjmov za bežnej činnosti odložená
Výsledok hospod. z bežnej činnosti po zdan.
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Výsledok hospod. z mim. činnosti
Výsled. hospod. za účtov. obdobie po zdan.

Rok 2007

53608
20348
9825
10522
33260
39036
29941

Rok 2008

Rok 2009

42787
37775
7403
30372
5012
41127
31136

19146
17912
5214
12698
1234
51456
47385

0

0

0

8464
631
996
28978

9427
564
398
10522

3716
355
296
10251

631
-47666
6970
6970

459
-61228

3784
3784

830
13444
13775
-36912

32530

2589

7933

5147

199

133

929
4415
-32497
166

1859
38737
-8929
299

1888
3259
-57969
197

166
-32663

299
-9228

197
-58166

0

0

0

-32663

-9228

-58166
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Majetková súvaha spoločnosti v €
Spolu majetok
A
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
B
Neobežný majetok
B.1
Dlhodobý nehmotný majetok - súčet
B.2
Dlhodobý hmotný majetok - súčet
Pozemky
Stavby
Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí
Ostatný dlhod. hmotný majetok
Opravná položka k nadobudnut. majetku
B.3
Dlhodobý fin. majetok súčet
Podielové cenné papiere a podiely
v ovládanej osobe
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom
Ostatné dlhod. cenné papiere a podiely
C
Obežný majetok
C.1
Zásoby súčet
C.2
Dlhodobé pohľadávky súčet
C.3
Krátkodobé pohľadávky súčet
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
C.4
Finančné účty súčet
Peniaze
Účty v bankách
D
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúci období
Spolu vlastné imanie a záväzky
A
Vlastné imanie
A.1
Základné imanie
A.2
Kapitálové fondy
A.3
Fondy zo zisku súčet
Zákonný rezervný fond
Štatutárne a ostatné fondy
A.4
Výsledok hospodárenia min. rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
A.5
Výsl.hospodárenia za účt. obdobie
B
Záväzky
B.1
Rezervy
Rezervy zákonné
Krátkodobé rezervy
B.2
Dlhodobé záväzky súčet
B.3
Krátkodobé záväzky súčet
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo soc. zabezpeč.
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
B.4
Bankové úvery a výpomoci
C
Časové rozlíšenie
Výdavky budúci období
Výnosy budúcich období

Rok 2007

Rok 2008

484167

363341

Rok 2009
301264

257286

121689

111433

150966
31833
16365
102768

24099

13843

24099

13843

106320
43484

97590
36513

97590
36513

27219

27219

27219

35617
226316

33858
240590
33

33858
189370

156476
37410
398
118668
69840
432
69408
564
398
166

197870
44779
564
152527
42687
2622
40065
1062
796
266

188446
34273

484167
376054
380336

363341
353349
380336

301264
295176
380291

49658
49658

49691
49691

49737
49737

-50455

-67450

-76686

-50455
-32663
137290
3784

-67450
-9228
9992
2722
2722

-76686
-58166
6088
1422
1422

3784
127365
6141
1560
100

963
6307
2390
531

702
3964
3147

498
896
1726
1361

465
1129
1759
33

154173
924
59
865
461
461

53
566
198
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Účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie roku 2008 v rozsahu:
- Výkaz ziskov a strát
- Súvaha
- Poznámky k účtovnej závierke
- Prehľad peňažných tokov
tvorí neoddeliteľnú prílohu výročnej správy.
Správa audítora k účtovnej závierke nebola k zákonom stanovenému termínu zverejnenia
ročnej finančnej správy ešte vyhotovená.
a) Spoločnosť prešla postupnými zmenami v rozhodujúcich činnostiach jej predmetu a
v súčasnosti vykonáva najmä:
- podnikateľské poradenstvo a v rámci toho správu majetku iných spoločností
- správu portfólia spoločností z jej majetkovej účasti, výkon práv spoločníka.
Spoločnosť nemá zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a vlastnou činnosťou
prakticky neovplyvňuje životné prostredie.
b) Po skončení účtovného obdobia nenastali nijaké udalosti osobitného významu.
c) V období do konca účtovného obdobia neočakávame nijaké zásadné zmeny vo vývoji
spoločnosti okrem očakávaných zmien v oblasti racionalizácie zabezpečenia činnosti
spoločnosti ako dôsledku poklesu tržieb z titulu hospodárskej krízy.
d) Spoločnosť toho času nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
e) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely
f) Spoločnosť nepredkladá nijaké nové návrhy na zásadné vyrovnanie strát z minulých
období, stratu z roku 2009 navrhuje viesť na účte strát z minulých období.
g) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá.
h) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie dostatočné
pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.
3. Správa a riadenie spoločnosti:
a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti nevydala
kódex o riadení spoločnosti
b) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom a ním splnomocneným
výkonným riaditeľom – prokuristom, pričom všetky právne úkony scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do
kompetencie štatutárneho orgánu.
c) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku
všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej
činnosti, vzhľadom na jej charakter, neuplatňuje nijaký formalizovaný kódex.
d) Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov
spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
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e) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom
a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky
spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti
predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov
spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti
s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti.
Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2009, schváleniu
účtovnej závierky za rok 2009 a plánovaným aktivitám v roku 2010 zatiaľ nebolo zvolané.
f) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho
členmi: František Zvrškovec
Ing. Milan Albert
Ing. Marian Novosad
Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich
zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení.
V roku 2009 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 2009, rozhodnutiam o
nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti
spoločnosti.
4. Ďalšie údaje o spoločnosti:
a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € (11 458 000 Sk) bolo pri vzniku
spoločnosti emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli
všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené
na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857.
Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na
podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje
v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti.
Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu.
b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií.
c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 28.5.2009, dosiahli kvalifikovanú
účasť na základom imaní spoločnosti akcionári:
SEAFLY a.s. Bratislava
17,34 %
KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava
12,77 %
UHORSKO a.s. Bratislava
19,98 %.
d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej
cenných papierov.
e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu
nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti.
f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by
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mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či
obmedzeniam hlasovacích práv.
g) Pre menovanie a odvolanie členom štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy
určené Obchodným zákonníkom.
Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie
jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov
predstavenstva je päť rokov.
Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva - akcionárov spoločnosti
predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.
Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné
zhromaždenie, zverejnenej v tlači v 30-dňovej lehote pred konaním valného zhromaždenia
je definovaný návrh zmeny. O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným
zhromaždením sa spisuje notárska zápisnica.
h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a právomoci
rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného
zhromaždenia.
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať
v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred
súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
b/ vykonáva zamestnávateľské práva,
c/ zvoláva valné zhromaždenie,
d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu,
f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných
kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,
h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
l. návrhy na zmeny stanov
2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
3.ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane
určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát
4.návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti
5.návrh na odmeňovanie členov dozornej rady,
i/ informuje valné zhromaždenie o:
1.výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za
predchádzajúci rok
2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním
pripomienok dozornej rady.
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Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť
zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých
prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých
platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa
poskytovania náhrad pri ukončení funkcie. Na výkon činnosti má uzavreté dohody
o činnosti a stanovenú odmenu za výkon prokúry, ktorá neobsahuje nijaké záväzky voči
prokuristovi pri ukončení funkcie.

5. Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta
Účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s. Martin vypracovaná v súlade
s osobitnými predpismi poskytuje podľa našich najlepších znalostí pravdivý a verný obraz
aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku.
Spoločnosť ZTS INMART a.s. Martin nie je povinná vypracovať konsolidovanú účtovnú
závierku.

Ing. Milan Albert, člen predstavenstva, výkonný riaditeľ

...................................

Helena Stachová, ekonomické informácie, účtovníctvo

....................................

ZTS INMART a.s.
Hečkova 9
037 75 Martin

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2009

A/

Informácie o účtovnej jednotke
l. Účtovná jednotka
Názov:
Sídlo:
Dátum vzniku:
IČO:
Registrácia:

ZTS INMART a.s.
Hečkova 9, 037 75 Martin
1.5.1992
31 562 361
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, vložka číslo 89/L

2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
V roku 2009 neboli uskutočnené významné zmeny v zápise do Obchodného
registra.
3. Priemerný počet zamestnancov
V roku 2009 pracovali v spoločnosti do 30.6.dvaja zamestnanci, z toho jeden
riadiaci, od 1.7.2009 zamestnávala spoločnosť jedného pracovníka na dohodu
o činnosti, ostatné činnosti pre chod spoločnosti boli zabezpečované na základe
zmlúv.

Základné východiská pre zostavenie účtovnej závierky
1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 31.12.2009 ako riadna podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od
1.1. – 31.12.2009.
2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka za rok 2008 bola schválená valným zhromaždením, ktoré sa
konalo 28.5.2009.
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B/

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Predstavenstvo – František Zvrškovec
Ing. Milan Albert
Ing. Marián Novosad
Dozorná rada – Ing. Alica Dostálová
Ing. Ján Vojtko, CSc.
Ing. Miroslav Kollár
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, podpisujú za ňu buď spoločne dvaja členovia
predstavenstva, alebo samostatne výkonný riaditeľ na základe prokúry.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

C/

Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky
ZTS INMART a.s. je verejná akciová spoločnosť, ktorá emitovala akcie na doručiteľa.
Akcionármi sú právnické a fyzické osoby, príslušníci SR a ČR.

.
ZTS INMART má svoj majetkový podiel v spoločnosti:
- VUNAR PRODUCT a.s. Nové Zámky
(100 ks akcií)
- DGT a.s. Bratislava
( 33 ks akcií)
- SB INMART, a.s. Bardejov
(49 ks akcií)
Podiel menší ako 20%:
SBAJ INMART, a.s. Martin
(100 ks akcií)
ZTS Martin a.s. (2 akcie)
D/

36 513,31 €

100 %

10 953,99 €

33 %

16 265,02 €

24,5%

33 193,92 €
663,88 €

Informácie o konsolidovanom celku
Podľa zákona o účtovníctve nemá spoločnosť za rok 2009 povinnosť zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku.

E/

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
V roku 2009 spoločnosť nemenila účtovné metódy ani zásady.
Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky
za rok 2009 sú nasledovné:
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a) Dlhodobý nehmotný a hmotný 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 zahŕňajú
priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.
Odpisovanie
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby
životnosti príslušného majetku.
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 a režijné
náklady.
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho
obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.
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.

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky

Predpokladaná doba
používania
-

Ročná odpisová
sadzba
-

-

-

-

4 roky

25 %

lineárne

Metóda odpisovania
-

Inventár

-

-

-

Iný dlhodobý hmotný majetok

-

-

-

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

c) Finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizované cenné papiere
a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.
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Dlhodobý finančný majetok v roku 2009 spoločnosť neobstarávala.
Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových
účtoch.
d) Zásoby
Zásoby spoločnosť v roku 2009 neobstarávala.
Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiac s obstaraním.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.
e) Zákazková výroba
Zákazkovú výrobu v roku 2009 spoločnosť nerealizovala.
f) 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 .
Najväčší podiel na celkových pohľadávkach tvoria pohľadávky z obchodného styku,
čo zodpovedá činnosti spoločnosti.
.
g) 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.
h) Záväzky
Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné
záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou
hodnotou.
i) 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.
j) 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.
k) Vlastné imanie
Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného
rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.
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l) Transakcie v cudzích menách
Spoločnosť v roku 2009 neúčtovala v cudzej mene, majetok, pohľadávky a
ani záväzky.
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,
platným ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve. Vzniknuté
kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
m) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty.
n) Deriváty
O derivátoch spoločnosť neúčtuje.
o) Finančný lízing
Majetok formou finančného ani operatívneho leasingu spoločnosť neobstarávala.
p) 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.
Splatná daň z príjmov za účtovné obdobie:
Z účtovného VH upraveného o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane bol
vyčíslený základ dane, pre rok 2009. Išlo o daňovú stratu vo výške 57 706,55 €.
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.
Spoločnosť účtuje o odloženom daňovom záväzku.
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F/

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
● Neobežný majetok

Účet

Názov
13013 Softvér
13018 Softvér - DNM

22022 Stroje...
22023 Osobné auto
Hyun.Son.lízing
22024 Inventár
22028 DHIM

Spolu:

Odpis majetku

22023 Hyundai Grandeur.

Spolu:

Obst.cena

Oprávky

Odpis 09

UZC

DO

DO 09

DZC

0
35,92

0
35,92

0
0

0
0

0
35,92

0
0

0
0

5699,65

5699,65

0

0

5699,65

0

0

41005,31

16911,31

10251,36

13842,64

20502,69

10251,36

10251,26

16367,76
1563,82

16367,76
1563,82

0
0

0
0

16367,76
1563,82

0
0

0
0

64672,46

40578,46

10251,36

13842,64

44169,84

10251,36

10251,26

UO 08

DO 08

10251,36

10251,36

rozdiel

10251,36

0

10251,36

0
0

Dlhodobý nehmotný majetok je doodpisovaný, nový nebol obstaraný.
Dlhodobý hmotný majetok:
V roku 2007 bolo obstarané osobné motorové vozidlo Hyundai Grandeur,
pokračovalo sa v jeho odpisovaní.
Podľa odpisových plánov sú v účtovníctve zaúčtované:
-účtovné odpisy vo výške celkom 10 251,36 €, daňové odpisy boli uplatnené
v rovnakej výške.
Daňový odpis nebol odložený.

6

● Dlhodobý finančný majetok – cenné papiere a podiely
ZTS INMART má svoj majetkový podiel v:
- VUNAR PRODUCT a.s. Nové Zámky
(100 ks akcií)
- DGT a.s. Bratislava
( 33 ks akcií)
- SB INMART, a.s. Bardejov
(49 ks akcií)
Podiel menší ako 20%:
SBAJ INMART, a.s. Martin
(100 ks akcií)
ZTS Martin a.s. (2 akcie)

36 513,31 €

100 %

10 953,99 €

33 %

16 265,02 €

24,5%

33 193,92 €
663,88 €

Nové cenné papiere ani podiely v r. 2009 obstarané neboli.
Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:
- dlhodobý nehmotný majetok
- nepoistený
- dlhodobý hmotný majetok
- budova
- 20,91 € štvrťročne
- ostatný majetok
- 17,65 € štvrťročne
(stroje, inventár, drobný HIM)
● Pohľadávky – stav v € k 31.12.2009
Dlhodobé
Krátkodobé
Pohľadávky – odberatelia
Iné pohľadávky – fin. výpomoci
vrátane nezaplatených úrokov z pôžičiek

0
34 273
154 173

Spoločnosť mala poskytnuté pôžičky kryté záložným právom k 31. decembru 2009.
Poznámka:
Spoločnosť eviduje zmluvu o postúpení pohľadávky vo výške 6000,00 €, ktorej
postupcom je SLOV-AVIA, a.s. Žilina, postupníkom ZTS INMART a.s. Martin
a dlžníkom AUTOKAROS, a.s. Žilina. Zmluva nebola v roku 2009 zrealizovaná
a spoločnosť o tomto postúpení neúčtovala.
● Finančné účty
K 31. decembru 2009 mala spoločnosť nasledujúci zostatok podnikateľského účtu:
Zostatok v pokladniciach bol k 31.12.2009 vo výške 55,83 €.
Zostatok cenín – poštové známky 3,20 €.
Zostatok na účtoch vedených vo VUT a TB bol k 31.12.2009 vo výške 864,91 €.
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● Opravné položky
Opravné položky vyjadrujú prechodné zníženie hodnoty aktív . V r. 2009 nebolo
účtované o opravných položkách
.
● Časové rozlíšenie
Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

G/

(v celých €)

31.12. 2009

Náklady budúcich období (telef. poistné, doména atď.)

461

Príjmy budúcich období

0

Spolu

461

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
Vlastné imanie
(v celých €)
1. januára
2009
Výsledok
hospodáren
ia za
účtovné
obdobie
31.
decembra
2009

Základné
imanie
380 336

Vlastné
akcie

Emisné
ážio

Zákonný
rezervný
fond
49 691

Ostatné
kapitálové
fondy

Oceňovaci
e rozdiely

Fondy
zo
zisku

Výsledok
hospodárenia
- 67 450

-58 166

380 291

49 737

Základné imanie spoločnosti 11 458 000 Sk, na ktoré pripadá 11 458 ks akcií, má po
premene na euro hodnotu 380 291,02 €. Rozdiel zo zaokrúhlenia – zníženie
základného imania, spoločnosť zaúčtovala v prospech rezervného fondu.
Hospodársky výsledok roku 2008 – strata vo výške 9 238,87 € bola zaúčtovaná na
účet Neuhradená strata minulých rokov.
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Rezervy
Zmeny na účtoch rezerv v roku 2009 boli nasledovné:
(v cel. €- zaokr)

31. 12. 2008

Tvorba rezerv

Zúčtovanie rezerv

31. 12. 2009

2722

1422

2722

1422

0

0

0

0

Krátkodobé
Dlhodobé
Spolu
Krátkodobé
rezervy- poistné
Krátkodobé
rezervy- služby
Krátkodobé
rezervy- RD

294,86

0

294,86

0

1480,45

1422,03

1480,45

1422,03

938,29

0

938,29

0

Spolu

2713,60

1422,03

2713,61

1422,03

Dlhodobé záväzky
Spoločnosť evidovala k 31.12. 2009 dlhodobý záväzok:
- zo sociálneho fondu
20 €
- odložený daňový záväzok z odpisov
682 €.
Krátkodobé záväzky
(v celých €)
Záväzky z obchoného styku

31.12. 2009
3147

31. 12. 2008
2390

Nevyfakturované dodávky

531

Záväzky voči zamestnancom

465

Záväzky zo sociálneho poistenia

53

1129

Daňové záväzky

566

1759

Ostatné záväzky

198

33

Spolu

3964

6307
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H/

Informácie o výnosoch

2009

(v celých €))
Tuzemsko

Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja
dlhodobého majetku
Tržby spolu

2008
Zahraničie

Tuzemsko

Zahraničie

19 146

0

42 787

0

0

0

50

0

19 146

0

42 787

0

Prevažná časť výnosov spoločnosti za rok 2009 je sústredená na služby v súvislosti so správou majetku
v spoločnosti VUNAR Nové Zámky.

Ostatné významné položky výnosov
(v celých €)

2009

2008

Výnosové úroky

5 147

7 933

Ostatné výnosy
Spolu

0

133

5147

8 066

Významné položky v nákladoch za poskytnuté služby
( v celých €)
Nájomné

2009
1 992

2008
1 992

Spotreba PHM

2 690

3 391

Telefónne služby

1 446

1564

Opravy a údržba

1 539

22 144

Spotreba plynu, el. energie

2 150

2 540

Ostatné služby

5 301

2 134

Spolu

15 118

35 899

Osobné náklady
Rozpis osobných nákladov:
(v celých €)
Mzdy

2009
47 385

2008
31 136

Sociálne zabezpečenie
a zdravotné poistenie

3 716

9 427

355

564

51 456

41 127

Sociálne náklady
Osobné náklady spolu

10

I/

Informácie daniach z príjmov
Spoločnosť neplatila v roku 2009 preddavkovú daň, daň z úrokov eviduje vo výške
108,32 €.
Hospodársky výsledok pred zaúčtovaním odloženej dane: 57 968,30 €
Odložený daňový záväzok:
682,36
Hospodársky výsledok po zaúčtovaní ODZ:
58 164,86
Výsledok hospodárenia pred zdanením:
Pripočítateľná položka – repre
Daňový základ – strata

J/

57 968,30 €
261,75
57 706,55

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Členom štatutárnych, dozorných orgánov neboli vyplatené žiadne príjmy a neboli
poskytnuté žiadne výhody okrem člena predstavenstva - prokuristu, ktorému bola
v čase od 1.7. do 31.12.2009 zúčtovaná a zčasti vyplatená odmena za výkon funkcie.

K/

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2009 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné
zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

L/

Prehľad o peňažných tokoch
Spoločnosť zostavuje prehľad o peňažných tokoch.

.

Vypracovala: Stachová
Martin, 31.3.2010
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Prehľad o peňažných tokoch spoločnosti ZTS INMART a.s.
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov
z prevádzkovej činnosti.
Peňažnými prostriedkami sa rozumejú v spoločnosti peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí,
peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste,
ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Peňažnými ekvivalentmi sa rozumie v spoločnosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred
známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch
mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Peňažné toky člení spoločnosť v prehľade na:
1. peňažné toky z prevádzkovej činnosti, ktorou je činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej
jednotky a ostatné činnosti, ktoré súvisia s hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky, okrem investičnej
činnosti a finančnej činnosti.
2. peňažné toky z investičnej činnosti, ktorou je obstaranie a vyradenie dlhodobého nehmotného majetku,
dlhodobého hmotného majetku a tej časti dlhodobého finančného majetku, ktorý nie je súčasťou peňažných
ekvivalentov.
3. peňažné toky z finančnej činnosti, ktorou je činnosť, ktorej dôsledkom sú zmeny v hodnote a štruktúre
vlastného imania a zmeny dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov, ktoré nesúvisia s prevádzkovou
činnosťou a investičnou činnosťou.
Spoločnosť medzi peňažné toky z prevádzkovej činnosti zahrnula tiež poskytnuté krátkodobé pôžičky (vrátane
úrokov, ktoré sa k nim viažu) z dôvodu, že slúžili na zabezpečenie hospodárskej činnosti spoločnosti.
Pri prepočte peňažných údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v prehľade peňažných tokov
zo slovenských korún na eurá postupovala spoločnosť primerane ako pri peňažných údajoch vykazovaných v
súvahe a vo výkaze ziskov a strát. Z uvedeného dôvodu bol tiež stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku bežného účtovného obdobia identický ako:
- zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vykázaný v položke H. v bezprostredne
predchádzajúcom účtovnom období,
- stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vykázaných v súvahe za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie.
Podobne vychádzala spoločnosť pri zmenách stavu jednotlivých zložiek pracovného kapitálu aj z hodnôt
uvedených v súvahe.
Preto je napríklad v prehľade peňažných tokov uvedená zmena stavu zásob v sume + 33 eur, aj keď zmena stavu
zásob v účtovníctve spoločnosti bola v sume + 14 eur.
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej
činnosti (v EUR)
Označenie
položky

Obsah položky

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
(+/-)
A. 1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 13) (+/-)

1/4

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-57 969

-8 929

5 457

-29 675

Prehľad o peňažných tokoch spoločnosti ZTS INMART a.s.
A. 1. 1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

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 (+)

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A. 1. 6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

A. 1. 7.

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

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)

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 (+/-)

A. 1. 13.

10 251

353

10 522

266
-32 530

0

0

-5 147

-7 933

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

0

0

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,16) ktorým sa účely tohto
opatrenia rozumie 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 (súčet A 2. 1 až A 2. 4)

6 502

-98 354

A. 2. 1.
A. 2. 2.
A. 2. 3.
A. 2. 4.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku,
ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

10 557
-4 088
33
0

-85 839
-12 581
66
0

-46 010

-136 958

3 782

8 531

0

0

-42 228

-128 427

465

-498

-41 763

-128 925

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)
A. 3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
A. 4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (-)

A. 5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností (+)

A. 6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)
A. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
A. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
(+)

A. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
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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.
B. 5.
B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
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 (+)

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 majetku 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.
B. 20.
B.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)

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.
C. 1. 4.
C. 1. 5.

Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a
vlastných obchodných podielov (-)

C. 1. 6.
C. 1. 7.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
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 (-)
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C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)

C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
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.
C. 2. 6.
C. 2. 7.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
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 (-)

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 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.
D.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)
(súčet A + B + C)

0
-41 763

0
-96 727

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku
účtovného obdobia (+/-)

42 687

139 414

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

924

42 687

G.

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

0

0

H.

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

924

42 687
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