ZTS INMART a.s., T. G. Masaryka 1 940 48 Nové Zámky, IČO 31 562 361

Polročná správa za 1. polrok 2010
Regulovaná informácia podľa Zákona 429/2002 Z.z, zverejnená dňa 28.8.2010 o 10.00 hodine.

■ § 35 ods. 2 písm. a:
l. Účtovná závierka za sledovanú časť účtovného obdobia
Účtovná závierka v rozsahu:
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke tvoria samostatnú prílohu polročnej správy, ktorej
súčasťou je prehľad peňažných tokov.
Účtovnú závierku za l. polrok 2010 audítor neoveril.
Doplňujúce informácie:
V rámci predmetu činnosti spoločnosť vykonáva najmä:
- podnikateľské poradenstvo a v rámci toho správu majetku iných spoločností
- správu portfólia spoločností z jej majetkovej účasti výkon práv spoločníka,
nemá zamestnancov v pracovnom pomere a vlastnou činnosťou prakticky neovplyvňuje
životné prostredie.

V roku 2010 v spoločnosti pretrváva pokles príjmov v dôsledku platobných problémov
obchodných partnerov. Spoločnosť je vystavená bežným podnikateľským rizikám –
platobná neschopnosť obchodných partnerov a závislosť na hospodárení spoločnosti
tvoriacich jej portfólio, ktoré sa vyvíjali nepriaznivo.
Vzhľadom na charakter a činnosti spoločnosti možno tvrdiť, že činnosť spoločnosti
priamo neovplyvňuje ani životné prostredie ani
zamestnanosť. Vzhľadom na uvedené spoločnosť od 1.7.2009 vykonáva činnosti
na zmluvnom základe bez pracovníkov v trvalom pracovnom pomere.
b) Po skončení účtovného obdobia nenastali nijaké udalosti osobitného významu.
Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 16.6.2010 rozhodlo
o zmene sídla spoločnosti a zmene v zložení orgánov spoločnosti.
c) V období do konca účtovného obdobia neočakávame nijaké zásadné zmeny vo vývoji
spoločnosti.
d) Spoločnosť toho času nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
e) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely
f) K 1. polroku spoločnosť nepredkladá nijaké návrhy na vyrovnanie strát z minulých
období. Stratu za rok 2009 spoločnosť účtovala na účet neuhradených strát z minulých
období v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2010.

g) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá.
h) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. 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
správcom, pričom všetky právne úkony scudzovania nehnuteľ ného majetku spoločnosti
patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho
orgánu.
Spoločnosť nemá rozpracované špeciálne metódy riadenia. Vo svojej činnosti sa riadi
platnými zákonmi SR, najmä Obchodným zákonníkom, Stanovami spoločnosti a
vnútornými riadiacimi normami, najmä organizačným poriadkom a ekonomickými
pravidlami.
c) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku
všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb.
Vzhľadom na charakter a rozsah činnosti spoločnosť neuplatňuje nijaký formalizovaný
kódex riadenia.
d) Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov
spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
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.
Dňa 16.6.2010 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti s programom:
l. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov valného
zhromaždenia
2. Výročná správa za rok 2009 – schválenie
3. Ročná účtovná závierka a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2009 –
schválenie a schválenie audítora na rok 2010
4. Voľba a odvolanie členov orgánov spoločnosti
5. Zmena stanov spoločnosti
6. Záver

Okrem schválenia Stanov spoločnosti s aktuálnym znením Obchodného zákonníka
schválilo valné zhromaždenie aj zmenu sídla spoločnosti – T. G. Masaryka l, Nové Zámky.
Na valnom zhromaždení sa zúčastnili 3 akcionári s podielom nominálnej hodnoty ich akcií
na základnom imaní 37,44 %.
Akcionár uplatňuje svoje práva na valnom zhromaždení predkladaním dotazov, návrhov a
hlasovaním o nich spôsobom určeným Stanovami spoločnosti.

f) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a valným zhromaždením zo dňa 16.6.2010 boli do
predstavenstva zvolení:
František Zvrškovec, predseda
Ing. Miroslav Kollár, člen
Ing. Juliana Gémesiová, členka.
Predstavenstvo nemá osobitné výbory.
Predstavenstvo prerokúva rozhodujúce otázky súvisiace s činnosťou spoločnosti definované
Stanovami, vyhodnocuje výsledky hospodárenia spoločnosti, prerokúva a rozhoduje o
podnikateľskej orientácii a pláne spoločnosti na najbližšie obdobie, prerokúva a predkladá
materiály na zasadnutia valného zhromaždenia.
Správu spoločnosti na základe plnej moci vykonáva Ing. Juliana Gémesiová.
4. Ďalšie údaje o spoločnosti:
a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku spoločnosti
emitovaných 11 458 akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli všetky v procese
kupónovej privatizácie a kótovania trhu cenných papierov zaradené na obchodovanie na
regulovanom trhu.
Okrem uvedených kmeňových akcií spoločnosť nijaké iné akcie, ani cenné papiere
neemitovala.
b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií.
c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 16.6.2010 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) Spoločnosť neemitovala zamestnanecké cenné papiere.
f) Spoločnosť neemitovala akcie s obmedzenými hlasovacími právami
g) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by
mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či
obmedzeniam hlasovacích práv.

h) Pre menovanie a odvolanie členom štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy
určené Obchodným zákonníkom.
Funkčné obdobie členov štatutárneho orgánu je päťročné. Členov predstavenstva volí
valné zhromaždenie, ktoré súčasne určuje predsedu predstavenstva jednoduchou väčšinou
hlasov prítomných akcionárov.
Zmenu Stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie kvalifikovanou 2/3 väčšinou
hlasov prítomných akcionárov.
Návrhy kandidátky a zmien predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.

i) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a právomoci
rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného
zhromaždenia.
Štruktúra a počty emitovaných akcií sú definované v Stanovách spoločnosti. V tom zmysle
rozhodnutie o vydaní, či spätnom odkúpení akcií je rozhodnutím o zmene stanov, ktoré
Schvaľuje valné zhromaždenie kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
j) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých
platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
k) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa
poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.
Spoločnosť nemá zamestnancov v pracovnom pomere.

■ § 35, ods. 2, písm. b
Priebežná účtovná závierka tvorí samostatnú prílohu polročnej správy.

■ § 35, ods. 2, písm. c
Týmto vyhlasujeme, že priebežná účtovná závierka za l. polrok 2010 poskytuje
podľa našich najlepších znalostí pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej
situácie a hospodárskeho výsledku emitenta ZTS INMART a.s. Nové Zámky.
Ing. Juliana Gémesiová, poverená správou
Anna Poláková, vedenie účtovníctva
Ing. Milan Albert
Helena Stachová, vedenie účtovníctva

■ § 35 ods. 3
Emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku.

Súvaha (v tis.Sk)

k 30.6.2008
v celých €

k 30.06.2009
v celých €

k 30.06.2010
v celých €

STRANA AKTÍV

351 025

333 294

293 947

NEOBEŽNÝ MAJETOK

126 933

116 558

135 813

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

29 343

18 968

71 417

DLHODOBY FINANCNY MAJETOK

97 590

97 590

64 396

OBEŽNÝ MAJETOK
ZÁSOBY
DLHODOBÉ POHĽADÁVKY
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
FINANČNÉ ÚČTY

223 893

216 734

158 005

66
23 070
160 028

11
0

0
0

187 170

157 948

40 729

29 553

57

199

2

129

ČASOVÉ ROZLÍSENIE
STRANA PASÍV
VLASTNÉ IMANIE

351 025

333 294

293 947

329 549

300 667

281 061

ZÁKLADNÉ IMANIE

380 336

380 291

380 291

49 724

38 252

KAPITÁLOVÉ FONDY – zákonný rezervný fond
FONDY ZO ZISKU – zákonný rezervný fond
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV

- 53 973

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ
OBDOBIE
ZÁVÄZKY

- 46 538

- 76 687
- 52 672

- 134 852
- 14 113

32 627

12 886

2493

53

99

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

597

506

703

18 356

32 068

12 084

0

0

0

BANKOVÉ ÚVERY A VÝPOMOCI

Výkaz ziskov a strát

11 483

21 446

REZERVY
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

38 252

11 483

k 30.6.2008
v celých €

k 30.06.2009
v celých €

k 30.6.2010
v celých €

VÝROBA

10 224

8 577

2 131

VÝROBNÁ SPOTREBA

19 684

9 313

4 599

- 736

-2 468

47 271

6 217

PRIDANÁ HODNOTA

9 460

Osobné náklady
Dane a poplatky

232

93

99

5 278

5 126

8 814

Tržby z predaja dlhodobého majetku

0

0

0

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

0

0

0

33

0

0

- 48 496

- 53 226

- 17 584

3 353

2 102

1 464

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP. ČINNOSTI
Výnosové úroky
Tržby z predaja CP a podielov

0

Predané CP a podiely

36 514
33 194

Výnosy z dlhodob. fin. majetku
Ostatné výnosy z finančnej činnosti

99

Ostatné náklady na finančnú činnosti

1 494

1 548

1 313

VÝSLEDOK HOPODÁRENIA Z FINANČNEJ
ČINNOSTI
DAN Z PRIJMOV Z BEZNEJ CINNOSTI

1 958

554

3 471

- 46 538

- 52 672

- 14 113

0

0

- 52 672

- 14 113

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ
ČINNOSTI
■VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ
OBDOBIE

ZTS INMART a.s.

- 46 538

ZTS INMART a.s.
Hečkova 9
037 75 Martin

Poznámky k účtovnej závierke za polrok k 30.6.2010
-

A/

neoveruje audítor

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
3. Priemerný počet zamestnancov
V rámci úsporných opatrení spoločnosť v roku 2010 nezamestnávala v riadnom
pracovnom pomere žiadneho pracovníka, všetky činnosti vykonávala na základe
dohody o pracovnej činnosti a zmlúv.
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti je zostavená k 30.6.2010 za obdobie od 1.1. do
30.6.2010 ako priebežná z dôvodu informačnej povinnosti emitenta cenných
papierov – predloženie polročnej správy.
B/

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Valným zhromaždením zo dňa 16.6.2010 boli zvolení:
Predstavenstvo : František Zvrškovec
- predseda
Ing. Miroslav Kollár
- člen
Ing. Juliana Gémesiová
- členka
Dozorná rada : Ing. Ján Vojtko, CSc
Ing. Marián Novosad
Ing. Alica Dostálová

- člen
- člen
- člen

Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, oprávnení sú podpisovať všetci členovia
predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja.
Správu spoločnosti na základe plnej moci vykonáva Ing. Juliana Gémesiová.

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:
- VUNAR PRODUCT a.s. Nové Zámky
36 513 €
- DGT a.s. Bratislava
10 954
- SB INMART, a.s. Bardejov
16 265
Podiel menší ako 20%:
ZTS Martin

100 %
33 %
24,5%

664

100 ks akcií
33 ks akcií
49 ks akcií

2 ks akcií

D/

Informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

E/

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Oceňuje sa obstarávacou cenou. Pri zaradení sa zostaví odpisový plán, ktorý vychádza
z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia.
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení do používania.
Nehmotný majetok do 1660 € s dobou použiteľnosti dlhšou ako l rok nebude
spoločnosť považovať za dlhodobý nehmotný majetok a bude o ňom účtovať na účte
518. V hodnote od 1660 – 2400 € s dobou použiteľnosti dlhšou ako rok bude
považovať za dlhodobý nehmotný majetok.
Hmotný majetok do 1700 € Sk bude považovať za zásobu a pri zaradení do spotreby
bude účtovať na účte 501.
Cenné papiere a podiely sú ocenené obstarávacími cenami.
Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami, ktoré zahŕňajú aj náklady
súvisiace s obstaraním.
Zákazková výroba nie je realizovaná.
Pohľadávky, peňažné prostriedky a ceniny, záväzky sú ocenené menovitou hodnotou.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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.
Odložené dane sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a
záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou a aj na možnosť umorovať
daňovú stratu v budúcnosti

O leasingu účtovná jednotka v r. 2010 neúčtuje.
O derivátoch ani majetku a záväzkoch zabezpečeného derivátmi sa neúčtuje.

F/

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
V prvom polroku 2010 bol kúpou obstaraný obrábací stroj v hodnote 66 388 €,
ktorý bude poskytnutý dcérskej spoločnosti VUNAR PRODUCT do nájmu.
Pokračovalo sa v odpisovaní evidovaného majetku.
V dlhodobom finančnom majetku nastala oproti minulému obdobiu zmena.
30.6.2008 v €
Pod.CP a pod.spol. v dcérskej UJ
Pod.CP a pod.spol.s podst.vplyv.
Ostatné dlhod. CP a podiely
Spolu

36 513
27 219
33 858
97 590

30.6.2009 v €

36 513
27 219
33 858
97 590

30.6.2010 v €

36 513
27 219
664
64 396

Obežný majetok:
▪ zásoby poklesli na 0 €
▪ dlhodobé pohľadávky žiadne
▪ pohľadávky z obchodného styku boli evidované:
- k 30.6.2009 vo výške 33 082 €, z toho 25 066,48 po lehote splatnosti
- k 30.6.2010 vo výške 33 164,92, z toho 33 153,07 po lehote splatnosti
▪ iné krátkodobé pohľadávky poklesli zo 154 088 € 112 115 € splatením časti pôžičky
formou zápočtu za stroj. Pôžička je riadne – krátkodobá finančná výpomoc, je riadne
úročená.
▪ finančný majetok pozostáva z finančných prostriedkov uložených na bežných
účtoch vo VÚB a v Tatra banke a z hotovosti v pokladni spoločnosti.
Časového rozlíšenie - náklady budúcich období:
- k 30.6. 2009 vo výške 2 €
- k 30.6. 2010 vo výške 129,30 €.
G/

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie
Základné imanie
Zák. rez. fond
Výsl.hosp.min.r.
Výsl.hosp.účt.obd

K 30.6.2008
K 30.6.2009
K 30.6.2010
v€
v€
V€
329 549
300 667
281 061
380 336
380 291
380 291
49 724
49 735
49 735
- 53 973
- 76 687
- 134 852
- 46 538
- 52 672
- 14 113

Predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 8.1.2009 rozhodlo o premene
menovitej hodnoty základného imania z Sk na €. Rozdiel bol zúčtovaný v prospech
rezervného fondu.

V roku 2009 boli vytvorené krátkodobé rezervy na audit, zverejnenie údajov v OV.
V druhom polroku sa bude ešte účtovať o čerpaní rezervy na zverejnenie ÚZ.
Sociálny fond v roku 2010 tvorený nebol a nebol ani čerpaný.
Ďalšiu časť dlhodobých záväzkov tvorí odložený daňový záväzok vo výške 682,36 €
Krátkodobé záväzky tvoria záväzky:
- z obchodného styku (účet 321) 3 762,92 € , všetky po lehote splatnosti
- voči zamestnancom a poisťovniam 7 105,12 €, daňovému úradu 560,13 €
v súvislosti so zúčtovanými ale nevyplatenými mzdami
- iné záväzky spoločnosti vo výške 1 216,30 €
Valné zhromaždenie dňa 16.6.2010 rozhodlo o zaúčtovaní straty z r. 2009 vo výške
58 164,86 € na účet Neuhradená strata minulých rokov.
H/

Informácie o výnosoch
30.6.2008 v €
Tržby z predaja vl. výr. a služieb
Výnosové úroky
Tržby z predaja CP

30.6.2009 v €
10 224
3 353

0

I/

30.6.2010 v €
8 577
2 102

0

2 131
1 464
36
514

Informácie o nákladoch
Prevažnú časť tvoria prevádzkové náklady:
30.6.2008 v €
Spotreba materiálu a energie
služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy

2 954
16 730
33 493
232
5 278

Predané CP

30.6.2009 v €
30.6.2010 v €
2 922
1 290
6 391
3 310
47 271
6 217
93
99
5 126
8 814

0 0

33 194

Finančné náklady – ostatné náklady na finančnú činnosť 1 313,30 €.
J/

Informácie daniach z príjmov
Spoločnosť v roku 2009 neplatí preddavky na daň, účtuje len o dani z úrokov a
dani z príjmu zo závislej činnosti.

K/

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Neúčtovalo sa.

L/

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Členovi predstavenstva bola v prvom polroku zúčtovaná, ale nevyplatená odmena za
výkon činnosti.

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 pôžičky (vrátane úrokov, ktoré
sa k nim viažu) z dôvodu, že slúžili na zabezpečenie hospodárskej činnosti spoločnosti.
Z dôvodu, že spoločnosť vykazuje v časti peňažných tokov z investičnej činnosti ako aj v časti peňažných tokov
z finančnej činnosti len príjmy a výdavky, nie je v týchto častiach uvedené:
-

vysporiadanie pohľadávky z predaja cenných papierov a podielov v spoločnosti účtovaného na účte 661
v sume 36 514 eur, ktoré sa realizovalo v I. polroku 2010,
vysporiadanie záväzku z kúpy dlhodobého hmotného majetku účtovaného na účte 042 v sume 66 388
eur, ktoré sa realizovalo v I. polroku 2010,

z dôvodu, že došlo k ich vysporiadaniu vzájomným zápočtom pohľadávok a záväzkov a nie pohybom peňažných
prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov.
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej
činnosti (v EUR)

Označenie

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)
(+/–)
A. 1. 1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

Bežné
obdobie od
1.1.2010 do
30.6.2010

Minulé
obdobie od
1.1.2009 do
30.6.2009

-14 113,12

-52 672

4 361,25

3 836

8 813,92

5 126

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.
A. 1. 4.
A. 1. 5.
A. 1. 6.
A. 1. 7.
A. 1. 8.
A. 1. 9.
A. 1.10.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/–)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/–)
Zmena stavu opravných položiek (+/–)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/–)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (–)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (–)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (–)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/–)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–)

A. 1.11.
A. 1. 12.
A. 1. 13.

A. 2.

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

A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.

A. 7.

A. 8.
A. 9.
A. 10.

331,47

812

-1 464,06

-2 102

-3 320,08

0

0,00

0

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 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)
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 (–/+)

7 776,62

34 435

979,39
6 797,23
0,00

11 227
23 205
3

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)

-1 975,25

-14 401

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (–)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)
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.)

1 000,61

789

-974,64

-13 612

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných
činností (–/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (–)
Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–), (súčet Z/S + A.1
až A.9.)

108,22

465

-866,42

-13 147

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (–)
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 (–)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)

B. 8.

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 (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
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. 12.
B. 13.
B. 14.

B. 15.

0,00

0

0,00

0

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

C. 1. 8.
C. 2.
C. 2. 1.
C. 2. 2.
C. 2. 3.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a
vlastných obchodných podielov (–)
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
(–)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (–)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)
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 (–)
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného
majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného
nájomcom (–)

C. 2. 8.

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 (–)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (–)
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. 4.
C. 5.

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 (–)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
(+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (–)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–)
(súčet A + B + C)

C. 8.
C. 9.
C.
D.

0,00
-866,42

0
-13 147

E.
F.

G.

H.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na
začiatku účtovného obdobia (+/–)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
(+/–)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/–)

923,61

42 700

57,19

29 553

0,00

0

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

57,19

29 553

