
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: l.polrok 2019 IČO:
LEI:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2019 do: 30.06.2019

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 035 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Predmet podnikania: Sprostredkovanie obchodu, výsum a vývoj, výskum trhu a verejnej mienky, podnikateľské poradenstvo , vedenie účtovnej evidencie, leasing  
spojený s financovaním, prenájom strojov a zariadení bez  obsluhy, výroba elektrických zariadení, výroba strojov a zariadení .

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polročnej finančnej správy  § 47 

ods. 4 zákona o burze

zverejnenie oznámenia v 
Hospodárskych novinách 
dňa  27. septembra 2019

Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej 
tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného 
systému, v ktorej bola polročná finančná správa 
zverejnená 

www.ztsinmart.sk

Dátum zverejnenia 27.septembra 2019

Čas zverejnenia                    § 47 ods.8 zákona o burze 10.00 hod. 

www.ztsinmart.sk

01.05.1992 Základné imanie (v EUR): 380 291 

Zakladateľ:

94048
Nové Zámky 

Anna Poláková 

0902925586

ztsinmart@ztsinmart.sk

31 562 361
097900BHB10000066021

akciová spoločnosť 

ZTS INMART a.s.

T.G.Masaryka 1

POLROČNÁ SPRÁVA
emitenta  akcií alebo dlhových cenných peprierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 

v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta



alebo

nie

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 

zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
UPOZORNENIE                                                                 

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

V  § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny 
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky 

Poznámky priebežnej ÚZ Príloha č. 5 (P5Poznámky)

CASH-FLOW-Priama metóda   BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí 
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných 
štandardov, ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného 
záujmu. Podľa § 2 ods.14 zákona o účtovníctve subjektom 
verejného záujmu  sa rozumie účtovná jednotka , ktorá emitovali 
cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom 
verejného záujmu.

Súvaha priebežnej ÚZ -aktíva BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Súvaha priebežnej ÚZ -pasíva BO 30.6. PO 31.12. Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej ÚZ BO 30.6. PO 30.6. Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Časť 2. Účtovná závierka

Priebežná Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) SAS

Priebežná Účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)



Dátum auditu: správa nebola overená

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Polročná finančná správa spoločnosti ZTS INMART a.s. za prvý polrok 2019 nebola overená audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Polročná finančná správa spoločnosti ZTS INMART  a.s. za prvý polrok 2019 nebola overená audítorom.

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

Časť 3. Priebežná správa 

Účtovná jednotka sa v 1.polroku 2019  venovala činnosti v oblasti  vývoja, v súlade so strategickým podnikateľským plánom , s vynaložením minimálnych nákladov na vývoj . Účtovná 
jednotka  vykázala k 30. 06. 2019 celkový bilančný majetok a zdroje jeho krytia vo výške 1 379 457  €. Zložky aktív sú pomerne vyvážene tvorené z neobežného majetku 
pozostávajúceho z dlhodobého nehmotného majetku , tvoriaceho 49,95 % z celkových aktív, dlhodobého hmotného majetku a ostatných cenných papierov , tvoriacich spolu  1,47 %  
a obežného majetku pozostávajúceho z pohľadávok a finančných prostriedkov, tvoriaceho 48,58 % z celkových aktív. Vlastné imanie sa zvýšilo  oproti predchádzajúcemu obdobiu o 
123 123  €, čo predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie prvého polroku 2019 vo výške 123 122  €  . Rozhodujúcou položkou pasív je vlastné imanie vo výške 60,34 % 
. K 30. 06. 2019 vykázala účtovná jednotka výsledok hospodárenia zisk vo výške  123 122 €. Uvedený hospodársky výsledok pozostával najmä z realizovania spoločného výsumu ,  
bežných prevádzkových nákladov a odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku . V prebiehajúcom roku očakávame vyvážené hospodárenie spoločnosti.Výskumné a 
vývojové aktivity  počas druhého polroka 2019 sú zamerané na vývoj geotermálnych energetických systémov a s tým súvisiacich analýz infraštruktúry a horninovéhoprostredia, 
strojových zariadení, elektorniky, meracích a testovacích zariadení.   Na nasledujúcich šesť mesiacov účtovného obdobia neočakávame významné riziká a neistoty v súvislosti s 
činnosťou účtovnej jednotky. Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na životné prostredie  , výskumnú a vývojovú činnosť vykonávajú členovia predstavenstva . 

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS



§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Emitent v sledovanom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

Emitent v sledovanom ani v predchádzajúceom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

Emitent v sledovanom období nerealizoval žiadne obchody so spriaznenými osobami.

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 

účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 

spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 

verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Podpísaní František Zvrškovec, predseda predstavenstva ZTS INMART  a.s. a Mgr.Martina Šolcová , člen predstavenstva ZTS INMART  a.s. týmto prehlasujeme, že podľa našich 
najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho 
výsledku emitenta podľa požiadaviek uvedených v odseku 3 a 4 §35 zákona o burze a že táto priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 §35 zákona o 
burze.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť 
emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 
Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to



k    

Účtovná závierka Účtovná jednotka

X  – riadna

 – mimoriadna

 – priebežná X  – veľká

*) vyznačuje sa krížikom X

e-mail: ztsinmart@ztsinmart.sk

 Zostavená dňa:
Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej 

jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

30.09.209

František Zvrškovec, Mgr.Martina Šolcová  Schválená dňa:

Smerové číslo telefónu: Číslo telefónu: Číslo faxu:

+421 902 925 586

ZTS INMART a.s.

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

T.G.Masaryka 1

PSČ Názov obce

94048 Nové Zámky

IČO: 31,562,361

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

30/6/2019 (v  celých eurách)



Brutto Netto

Korekcia Netto
2,881,228 

1,501,771 

2,210,527 

1,501,771 

703,303 

14,250 

54,000 
14,250 

649,303 

1,495,606 

1,476,567 

1,495,056 
1,476,567 

550 

11,618 

10,954 

10,954 
10,954 

664 

670,165 

61,206 

61,206 

5. Tovar 39

6. Poskytnuté preddavky na zásoby 40

3. Výrobky 37

4. Zvieratá 38

B.I.1. Materiál 35
61,206 61,206 

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 36

B. Obežný majetok 33
670,165 807,301 

B.I. Zásoby súčet 34
61,206 61,206 

10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 31

11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 32

8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou 
splatnosti najviac jeden rok

29

9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 30

6. Ostatné pôžičky 27

7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 28

4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 25

5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 26

2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v 
prepojených účtovných jednotkách

23

3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 24
664 664 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet 21
664 664 

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 22

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 19

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 20

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 17
550 550 

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18

4. Pestovateľské celky trvalých porastov 15

5. Základné stádo a ťažné zvieratá 16

2. Stavby 13

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14
18,489 36,774 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 11
19,039 37,324 

A.II.1. Pozemky 12

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 09
649,303 649,303 

      7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 10

       4. Goodwill 07

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 08

       2. Softvér 05

       3. Oceniteľné práva 06
39,750 44,250 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet 03
689,053 693,553 

A. I. 1. Aktivované náklady na vývoj 04

Spolu majetok 01
1,379,457 1,539,332 

A. Neobežný majetok 02
708,756 731,541 

IČO: 31,562,361

Označ. STRANA AKTÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do: 1.1.2019 - 30.06.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s. 



155,147 

140,000 

140,000 

15,147 

273,122 

273,122 

18,219 

254,903 

180,690 

173 

180,517 

536 

536 

3. Príjmy budúcich období dlhodobé 77

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 78

C.  1. Náklady budúcich období dlhodobé 75

2. Náklady budúcich období krátkodobé 76
536 490 

2. Účty v bankách 73
180,517 91,919 

C. Časové rozlíšenie súčet 74
536 490 

B.V. Finančné účty 71
180,690 92,031 

B.V.1. Peniaze 72
173 112 

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 69

4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 70

B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách 67

2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v 
prepojených účtovných jednotkách

68

9. Iné pohľadávky 65

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet 66

7. Daňové pohľadávky a dotácie 63

8. Pohľadávky z derivátových operácií 64

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 61

6. Sociálne poistenie 62

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 59

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám

60

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57
254,903 480,698 

2. Čistá hodnota zákazky 58

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 55
18,219 18,219 

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

56

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 53
273,122 498,917 

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet 54
273,122 498,917 

7. Iné pohľadávky 51

8. Odložená daňová pohľadávka 52
15,147 15,147 

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 49

6. Pohľadávky z derivátových operácií 50

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 47

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám

48

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45

2. Čistá hodnota zákazky 46

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 43
140,000 140,000 

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

44

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 41
155,147 155,147 

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku  súčet 42
140,000 140,000 



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 

riadku
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 79 1,379,457 1,539,332 

A. Vlastné imanie 80 832,337 709,214 
A.I. Základné imanie súčet 81 380,291 380,291 
A.I.   1. Základné imanie 82 380,291 380,219 

2. Zmena základného imania 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 84

A.II. Emisné ážio 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy 87 72,929 64,254 

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 88 72,929 64,254 
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 89

A.V. Ostatné fondy zo zisku 90
A.V.1. Štatutárne fondy 91

2. Ostatné fondy 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 93

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 96

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov 97 255,995 177,926 
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 98 255,995 177,926 

2. Neuhradená strata minulých rokov 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 123,122 86,743 
B. Záväzky 101 547,120 830,118 
B.I. Dlhodobé záväzky súčet 102
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 103

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 104

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám

105

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 106
2. Čistá hodnota zákazky 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 108

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu 112
8. Vydané dlhopisy 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu 114

10. Iné dlhodobé záväzky 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 116
12. Odložený daňový záväzok 117

B.II. Dlhodobé rezervy 118
B.II.1. Zákonné rezervy 119
2. Ostatné rezervy 120
B.III. Dlhodobé bankové úvery 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 122 547,120 829,118 
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet 123 104,016 178,787 

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 124 80,000 156,000 

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám

125

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 126 24,016 22,787 
2. Čistá hodnota zákazky 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 128

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám

129

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 130
6. Záväzky voči zamestnancom 131
7. Záväzky zo sociálneho poistenia 132
8. Daňové záväzky a dotácie 133 22,176 29,389 
9. Záväzky z derivátových operácií 134

10. Iné záväzky 135 420,928 620,942 
B.V. Krátkodobé rezervy 136 1,000 
B.V.1. Zákonné rezervy 137

2. Ostatné rezervy 138 1,000 
B.VI. Bežné bankové úvery 139
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 140
C. Časové rozlíšenie súčet 141
C. 1. Výdavky budúcich období dlhodobé 142

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 143
3. Výnosy budúcich období dlhodobé 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé 145

IČO: 31,562,361

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Za obdobie od do: 01.01.2019 - 30.06.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.



bežné účtovné obdobie

 bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie
* Čistý obrat 01

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu  súčet 02 120,171 314 

I. Tržby z predaja tovaru 03 120,171 314 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 04

III. Tržby z predaja služieb 05 120,171 

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06

V. Aktivácia 07

VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a 

materiálu
08

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 09

** Náklady na hospodársku činnosť spolu 10 3,033 31,941 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 24 170 

C. Opravné položky k zásobam 13

D. Služby 14 13,728 8,225 

E. Osobné náklady 15 0 

E.1. Mzdové náklady 16

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 17

3. Náklady na sociálne poistenie 18

4. Sociálne náklady 19

F. Dane a poplatky 20 23 0 

G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 

hmotného majetku
21 22,784 22,785 

G.1. Odpisy  k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku 22 22,784 22,785 

2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného 

majetku
23

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 24

I. Opravné položky k pohľadávkam 25 -39,945 

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 353 761 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 123,204 -31,627 

* Pridaná hodnota 28 106,419 -8,081 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 0 582 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 31 0 

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov 

prepojených účtovných jednotiek
33

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 34

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 35 0 

X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek 36

2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov 

prepojených účtovných jednotiek
37

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 38

XI. Výnosové úroky 39 582 

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 40

2. Ostatné výnosové úroky 41 582 

XII. Kurzové zisky 42

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 43

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44

** Náklady na finančnú činnosť spolu 45 82 89 

K. Predané cenné papiere a podiely 46

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 47

M. Opravné položky k finančnému majetku 48

N. Nákladové úroky 49 0 

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 50

2. Ostatné nákladové úroky 51

O. Kurzové straty 52

P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 53

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 82 89 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 55 -82 493 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 123,122 -31,134 

R. Daň z príjmov 57 0 

R.1. Daň z príjmov splatná 58 0 

2. Daň z príjmov odložená 59

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 123,122 -31,134 

IČO: 31,562,361

Označ. Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť 

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v  celých eurách)

Za obdobie od do: 01.01.2019- 30.06.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2018 - 30.06.2018
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.



Z/S 123,122 126,380 
A.1.

22,784 76,552 

A.1.1. 22,784 45,569 
A.1.2.

A.1.3.
A.1.4.
A.1.5. 13,019 
A.1.6. 0 -1 
A.1.7.
A.1.8. 15,536 
A.1.9. 0 -12,090 

A.1.10.

A.1.11.

A.1.12.

A.1.13. 0 14,519 

A.2.

-57,247 -492,538 

A.2.1. 225,795 -118,252 
A.2.2. -283,042 -313,080 
A.2.3. -61,206 

A.2.4.

88,659   -289,606   

A.3.
A.4. 0 12,090 

A.6.

88,659 -277,516 
A.7.

A.8.
A.9.

88,659 -277,516 

B.1.
B.2.

B.3.

B.4.
B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

B.10.

B.11.
B.12.

B.13.

B.14.

B.15.
B.16.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do: 01.01.2019 - 30.06.2019
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2018 - 31.12.2018
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.
IČO: 31,562,361

Ozn. Obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

Vykazované 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet 

A.1.1. až A.1.13.)  (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

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 (+/-)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií 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 (-/+)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
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 (+)

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

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S+A1 až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A9)

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (-)

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 
(+)

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 (+)

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

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

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 (+)
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)



B.17.
B.18.
B.19.

B. 0 0 

C.1. 0 0 
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.

C.2. 0 0 

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.

C.2.8. 0 

C.2.9.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.
C.8.
C.9.
C. 0 0 
D. 88,659 -277,516 
E. 92,031 369,547 

F. 180,690 92,031 

G. 0 0 

H. 180,690 92,031 

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
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. 19.)

Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
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 (+)

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

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
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 (+)

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 (-)

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 (-)

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

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

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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) 



1 
 

A.  Informácie o  účtovnej jednotke k 30.6.2019 
 

Obchodné meno: 

  ZTS INMART a.s. 

Sídlo: T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky 

Dátum založenia: 1.5.1992 

Dátum vzniku: 1.5.1992 

 

A.b) opis hospodárskej  činnosti účtovnej jednotky: 

- podnikateľské poradenstvo  

- vedenie účtovnej evidencie  

- leasing spojený s financovaním  

- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy  

 

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách:  Áno Nie 

 

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  riadna    mimoriadna 

  

 

 

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 11.02.2019 

 

1.  Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov 
 

Od roku 2011 spoločnosť nezamestnávala žiadnych zamestnancov . 

Činnosť pre chod spoločnosti boli zabezpečované  na základe mandátnych zmlúv .  

  

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou 
-   nie je dôvod konsolidácie  

 

D. Ďalšie informácie o: 
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, 
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
d) výnosoch, 
e) nákladoch, 
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f) daniach z príjmov, 
g) údajoch na podsúvahových účtoch, 
h) iných aktívach a  iných pasívach, 
i) spriaznených osobách, 
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, 
k) prehľade zmien vlastného imania, 
l) prehľade peňažných tokov. 
 

a/ rozpracované v časti E.  e/ rozpracované v časti I.   i/ rozpracované v časti M. a N. 

b/ rozpracované v časti F.  f/ rozpracované v časti J.   j/ rozpracované v časti O. 

c/ rozpracované v časti G.  g/ rozpracované v časti K.   k/ rozpracované v časti P. 

d/ rozpracované v časti H.  h/ rozpracované v časti L.   l/ rozpracované v časti R. 

 

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach. 
 

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:   Áno Nie 

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód       Áno  Nie 

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 

1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení: 
2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

 

3) Podnik obstaral iným spôsobom  dlhodobý nehmotný majetok   Áno  Nie 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: 
 

4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok   Áno  Nie 

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 
 obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  

 dopravné  provízie  poistné  clo   ostatné VON 

 

5) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou   Áno  Nie 

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení 
 priame náklady 

 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku 

 inak: 

 

6) Podnik obstaral iným spôsobom  dlhodobý hmotný majetok    Áno  Nie 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: 
 

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere      Áno  Nie 

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval: 
 obstarávacou cenou pri nákupe a predaji 

 pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, 

rovnakom emitentovi, rovnakej mene) 

 metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene) 

 inak: 

 

 8)  Podnik nakupoval zásoby        Áno  Nie 



3 
 

9)    Pri vyskladnení zásob sa používal 

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 

 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku 

zásob) 

 iný spôsob: 

     10)   Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou           Áno   Nie 

  

      11)  Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj      Áno   Nie 
      
      12)  Pohľadávky               Áno   Nie 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky 
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky .  

 
     13)  Krátkodobý finančný majetok                Áno   Nie 
              Peňažné  prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou  
 
     14)  Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy                       Áno   Nie 
 
     15)   Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov           Áno   Nie 

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku   
 
     16)  Časové rozlíšenie na strane pasív                Áno   Nie 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na  
dodržanie zásady  vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím  

 
     17) Majetok obstaraný v privatizácii                   Áno   Nie 
 

 
18) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň 

z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len 
„odložená daň z príjmov 

      Áno   Nie 
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 1. polrok 2019. Ide  o daňový zisk   123 122   € . 

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok)  sa vzťahujú na: 

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

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

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

 
Spoločnosť účtuje o odloženom daňovom záväzku    .  
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E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 

 

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. 

 Spoločnosť neobstarala  dlhodobý nehmotný  majetok . 

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.  
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná 

položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty. 

Prístroje a zariadenia zaradenie pre projekt OP VaV 2007-2013 sú zaradené a odpisované tak, aby 

účtovné odpisy boli ukončené   súčasne s ukončením projektu  . 

 Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu  pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové 

metódy pri stanovení účtovných odpisov: 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Stroje , prístroje  a zariadenia  6 rokov  16,6 %  Lineárna  

Dopravné prostriedky  4 roky  25% Lineárna  

Oceniteľné práva  6 rokov  16,6 % Lineárna  
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 Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 6 rokov od jeho obstarania.  

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal 

z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. 

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. 

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal 

metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebenia. Odpisové 

sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.  

Prístroje a zariadenia zaradenie pre projekt OP VaV 2007-2013 sú zaradené a odpisované tak, aby účtovné odpisy 

boli ukončené   súčasne s ukončením projektu  . 

 

 

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: 

Spoločnosť dostala dotáciu poskytnutú na  obstaranie majetku  - prístroje a zariadenia pre projekt OP VaV 2007- 

2013  . 

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy 

vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, 

nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. 
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2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  9 750     9 750 

Prírastky   4 500     4 500 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  14 250     14 250 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  44 250   649 303  693 553 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  39 750   649 303  689 053 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-
vané 

náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-

ný 
DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  750     750 

Prírastky   9000     9000 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  9750     9 750 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  53 250   649 303  702 553 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  44 250   649 303  693 553 
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3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľné 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 550 0 1 495 356 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 550 0 1 495 356 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 
1 458 282 
 

0 0 0 0 0 1 458 282 

Prírastky   18 284          18 284 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 476 567 0 0 0 0 0 1 476 567 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  
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Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  76 774    550  37 324 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  18 489    550  19 039  

 
 
 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                              

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-
tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 300 0 1 495 356 

Prírastky       550  550 

Úbytky       300  4 123 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 550 0 1 495 606 

 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 
1 421 713 
 

0 0 0 0 0 1 389 267 

Prírastky   36 569      36 569 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 458 282 0 0 0 0 0 1 458 282 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky          
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Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  73 343    300  73 643 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  36 774    550  37 324 

 
 
 

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Poistený majetok Poistná suma Platnosť zmluvy od-do 

Dlhodobý hmotný majetok – Samostatné hnuteľné veci OP VaV 2007-2013 542 669,50 13.08.2013--24.8.2020 

Dlhodobý hmotný majetok – Samostatné hnuteľné veci OP VaV 2007-2013 805 484,40 06.02.2013--24.8.2020 

 

 F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 

obmedzené právo s ním nakladať . 

Spoločnosť  má obmedzené právo  nakladať s dlhodobým  majetok na ktorý bola  poskytnutá dotácia  zo 

štátneho rozpočtu .  

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom  vlastnícke právo nadobudol veriteľ  zmluvou 

o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, 

 

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do 

katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva 

F.f) Charakteristika Goodwilu 

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku  

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období 

Náklady Náklady na výskum 

Náklady vynaložené 

v bežnom období na vývoj 

– neaktivované 

Náklady vynaložené 

v bežnom období na vývoj 

- aktivované 

0 0 5 400 285 000 
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4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618 

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618  

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618 

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618  

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  
Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo  

   

 
6. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

a b c d e f 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

DGT Bratislava 33%    0 

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

ZTS a.s. Martin 2%    664 

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x 664 

 
7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti  

Spoločnosť nemá dlhové CP držané do splatnosti  
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8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 
Spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky  

9. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 
Spoločnosť nemá  opravné položky k zásobám  

10. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo 
a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  
Spoločnosť nemá zásoby na ktoré je zriadené záložné právo  

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 
určenej na predaj 
Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu  

 
12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

V 1.polroku 2019 spoločnosť nevytvárala opravné položky k pohľadávkam 

 

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky V lehote splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku  140 000 140 000 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky 15 147 0 15 147 

Dlhodobé pohľadávky spolu 15 147 140 000 155 147 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 144 103 85 943 230 046 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

Iné pohľadávky 43 076  43 076 

Krátkodobé pohľadávky spolu 187 179 85 943 273 122 
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14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia   
Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom  

 

 
15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 173 112 

Bežné bankové účty 180 517 91 919 

Bankové účty termínované 0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 180 690 92 031 

 
 
16. Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 

majetku 
Spoločnosť nemá opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku   

 
17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 

záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať  
Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok na ktorý by bolo zriadené záložné právo  

 
18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 
Spoločnosť neoceňovalo krátkodobý finančný majetok  

 

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu  
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G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy 

G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní 

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR 

Text V EUR 

BO PO 

Základné imanie celkom 380 291 380 291  

Počet akcií (a.s.) 11458 11458 

Nominálna hodnota 1akcie (a.s.) 33,19 33,19 

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná 

spoločnosť) 

0 0 

 0 0 

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní 0 0 

Hodnota upísaného vlastného imania 0 0 

Hodnota splateného základného imania 0 0 

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , 

alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má 

účtovná jednotka podstatný vplyv. 

0 0 

 

20. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 
o vysporiadaní účtovnej straty  

Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk   86 743 

Vysporiadanie účtovného zisku   Bežné účtovné obdobie 

Prídel do  zákonného rezervného fondu 8 675  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov  

Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov  78 068 

Iné  0 

Spolu  86 743 
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21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

 1000 0  1000  0  0 

Rezerva na audit  1000  0  1000  0  0 

           

      

      

      

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:         

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

 1500 1000  1500  0  1000 

Rezerva na audit   1500 1000  1500  0  1000 
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22. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

 0  0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

 0  0 

Krátkodobé záväzky spolu 547 120  829 118 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

126 191 208 176 

Záväzky po lehote splatnosti 420 929 620 942 

 
23. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 

odloženom daňovom záväzku 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

72 127 72 127 

odpočítateľné     

zdaniteľné     

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

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti  1 284     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)  21 %  21 % 

Odložená daňová pohľadávka 15 147 15 147 

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad 39 637 39 637 

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad    

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Iné   
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24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu  0  0 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov     

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu     

Čerpanie sociálneho fondu      

Konečný zostatok sociálneho fondu 0 0 

 
25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch 

Spoločnosť nevydala dlhopisy  

 
26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých 

finančných výpomociach 
 

 

 

Tabuľka č. 1 

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 

predchá-
dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

             

             

             

Krátkodobé bankové úvery 
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Tabuľka č. 2 

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 
predchádzajú-

ce účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky 

 Zmluva o pôžičke  EUR  3%  31.12.15 140 850 140 850 140 850 

 Zmluva o pôžičke    EUR  3%   0 0 0 

       

Krátkodobé finančné výpomoci 

Zmluva o finančnej 
výpomoci 

EUR 3%  0 0 0 

Zmluva o finančnej 
výpomoci 

EUR 3% 31.12.15 377 000  377 000 377 000  

 
27. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 

obdobie  
Spoločnosť neúčtuje o derivátoch  

 
 
28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi 

Spoločnosť  nemá položky zabezpečené derivátmi  

 
29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu  

 
G.j) Významné položky 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: 0 0 
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Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 0  0 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch 

H.a) Informácie o tržbách 

Oblasť odbytu 

Tržby za tovar Tržby za služby 
Typ výrobkov, tovarov, 

služieb  (napríklad C) 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d e f g 

Slovensko  0 0 120 171 430 485 0 0 

Švédsko 0 0 0 0 0 0 

         

         

         

 
 
 
 
 
 
30. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

Spoločnosť neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob  
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H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej 

činnosti a mimoriadnej činnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  0 0 

   

   

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 0 10 927 

Ostatné výnosy z hospodárskej  činnosti OP VaV 2007-2013 0 0 

Ostatné výnosy – odpis záväzku  0 0 

Ostatné výnosy – odmena za posunutie  splatnosti  0 10 927 

Finančné výnosy, z toho: 0 1 163 

Kurzové zisky, z toho: 0 0 

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 0 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 0 1 163 

- Úroky z fin. výpomocí  SB AJ Inmart  0 1 163 

- Úroky z fin. výpomocí  SB Inmart  0 0 

- Úroky z fin. výpomocí DG SERIVS – odpustenie  0 0 

Mimoriadne výnosy, z toho:   

   

   

 
31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 0 0 

Tržby z predaja služieb 120 171 430 484 

Tržby za tovar    

Výnosy zo zákazky    

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj    

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou    

Čistý obrat celkom 120 171 430 484 
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I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch 

I. Informácie o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby: 134 699 307 365 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:  134 265  290 644 

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky  1 000 1500 

Nájomné 1 703 3 406 

Inzercia 1 066 738 

Ostatné služby projektové  - vývoj 120 000 285 000 

Ostatné služby - rôzne 10 496 0 

   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 353 1000 

Poistné   353 1000 

   

Finančné náklady, z toho: 81 15 721 

Predané cenné papiere 0 0 

Cenné papiere – OP  0 0 

Kurzové straty, z toho: 0 0 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 0 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 81 15 721 

- Úroky  0 15 536 

- Ostatné náklady  81 185 

   

Mimoriadne náklady, z toho:   
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32. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1000  1000 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1000  1000 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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 

       39 637  39 637 

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

    

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 

    

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 

    

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

    

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov 
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34. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

126 380 x X 126 380 x X 

teoretická daň  x 26 540 21 x   

Daňovo neuznané náklady 19 700  4 137 21 19 700  4 137 21 

Výnosy nepodliehajúce dani -188 745 -39636 21 -188 745 -39636 21 

Vplyv nezúčtovanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu -42 665 -8 960 21 -42 665 -8 960 21 

Splatná daň z príjmov x 0  x 0  

Odložená daň z príjmov x 39 637  x 39 637  

Celková daň z príjmov  x 39 637  x 39 637  

 
 

K.  údaje na podsúvahových účtoch 

Informácie o významných položkách prenajatého majetku,  majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch  

z opcií, o odpísaných pohľadávkach  a  pohľadávkach a záväzkoch z lízingu. 

Spoločnosť nemá  podsúvahové účty  

L.  údaje  o iných aktívach a iných  pasívach  

a)opis a hodnota  podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk 

b)opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám 

c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 

udalostí 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach  spoločnosť neúčtuje  . 

 

M. Informácie  o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných 

orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky  

V 1. polroku 2019 neboli poskytnuté žiadne príjmy  ani výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov ani iným orgánom účtovnej jednotky  .  
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N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami  

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami :  
 

Popis transakcie      Bežné účtovné obdobie    

a.) transakcie s materským podnikom  0 

b.) transakcie s dcérskym podnikom  :  

c.) transakcie so sesterskými podnikmi  0 

d.) transakcie so spoločnými podnikmi  0 

        e.)  transakcie s pridruženými podnikmi  0 

        f.)  transakcie so závislými  osobami   : 0 

Spolu   0 

 
 

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 

zostavenia účtovnej závierky  

Do dňa zostavenia účtovnej závierky  za  1. polrok 2019  nenastali žiadne významné skutočnosti .  
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 Prehľad  zmien vlastného imania   

            Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo  
35. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania 
Tabuľka č. 1 

Položka vlastného 
imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  380 291  0  0  0  380 291 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného 
imania 

         

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy 

          

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

 38 252  0  0  0  38 252 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precen. pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 26 002 8 675  0  0  34 677 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

177 926 255 995  0 177 926 255 995 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

         

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

86 743 123 122  86 743 123 122 

Ostatné položky 
vlastného imania 

          

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby- 
podnikateľa 
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Tabuľka č. 2 

Položka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  380 291  0  0  0  380 291 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely 

          

Zmena základného 
imania 

         

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie 

          

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy 

          

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

 38 252  0  0  0  38 252 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 11 483  0  0  14 519 26 002 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

47 251  0  0 130 675  177 926 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

0        0     

Výsledok hospodá-
renia bežného 
účtovného obdobia 

145 194 86 743 0 145 194  86 743 

Ostatné položky 
vlastného imania 

          

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa 

          

 
 
 
 
 



29 
 

 
Vysvetlivky k poznámkam: 
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky. 
3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky  

č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za 

vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vypĺňajú, ak 
sa tak účtovná jednotka rozhodne. 

5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29  sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich  uvádzajú podľa potrieb 

účtovnej jednotky.  
 
Použité  skratky: 
CP  - cenný papier 
DFM – dlhodobý finančný majetok 
DHM – dlhodobý hmotný majetok 
DIČ – daňové identifikačné číslo 
DNM – dlhodobý nehmotný majetok 
DÚJ – dcérska účtovná jednotka 
IČO – identifikačné číslo organizácie 
kons. – konsolidovaný 
MÚJ – materská účtovná jednotka 
OP – opravná položka 
p. a. – per annum 
ÚJ – účtovná jednotka 
VI – vlastné imanie 
ZI – základné imanie 
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    Prehľad o peňažných tokoch  

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej 

činnosti (v EUR) 

Označenie Obsah položky 

Bežné  

účtovné 

obdobie 

Predchádzajúce 

účtovné obdobie  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti    

Z/S  Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov (+/–) 

123 122 126 380 

A. 1.  Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 

hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 

príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 13) (+/–) 

22 784 76 552 

A. 1. 1.  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku (+) 

22 784 45 569 

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 (+/–) 0 13 019 

A. 1. 6.  Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a 

výnosov (+/–) 

 -1 

A. 1. 7.  Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (–)   

A. 1. 8.  Úroky účtované do nákladov (+) 0 15 536 

A. 1. 9.  Úroky účtované do výnosov (–)  0  -12 090 

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 (+/–) 
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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 (+/–) 

0 14 519 

A. 2.  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) 

- 57 247 -492 538 

A. 2. 1.  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+) 225 795 - 118 252 

A. 2. 2.  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–) - 283 042 - 313 080 

A. 2. 3.  Zmena stavu zásob (–/+) 0 -61 206 

A. 2. 4.  Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s 

výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 

prostriedkov a peňažných ekvivalentov (–/+) 

0 0 

  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) 

88 659 -289 606 

A. 3.  Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností (+) 

0 12 090 

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.) 

88 659 -277 516 

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 (+) 
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A. 9.  Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (–) 

  

A. 10.  Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z 

prevádzkovej činnosti 

  

  Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/–), 

(súčet Z/S + A.1 až A.9.) 

88 659 -277 516 

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.  Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   

B. 5.  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   

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 (+) 

  

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 (+) 
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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.  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) 

0 0 

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 (–) 
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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 (súčet C 2. 1 

až C 2. 10) 

  

C. 2. 1.  Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   

C. 2. 2.  Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných 

papierov (–) 

  

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 (+)   

C. 2. 6.  Výdavky na splácanie pôžičiek (–)   

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 (–) 

  

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   
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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.  Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až 

C 9) 

0 0 

D.  Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných 

prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C) 

88 659 -277 516 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–) 

92 031 369 547 

F.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 

zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–) 

180 690 92 031 

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 (+/–). 

180 690 92 031 

 



  T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky 

Reg. – Obchodný register okresného súdu Nitra 

Oddiel: Sa, vložka číslo 10428/N 

                                                                                                                        

_______________________________________________________________________ 
   Telefón:  +421 35 6428085 IČO:  31 562 361  

 Mobil:    +421 902 925588 IČ DPH:  SK2020401130 

Fax:  +421 35 6428057 Bankové spojenie: TATRABANKA 2628170653/1100 

    

E-mail: ztsinmart@ztsinmart.sk http://www.ztsinmart.sk   
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   Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta                                                                           

- v zmysle § 35 ods. 2  písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov :  

   

Podľa našich najlepších znalostí  poskytuje priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2019  

vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív a pasív, 

finančnej  situácie a hospodárskeho výsledku emitenta. Polročná finančná správa  

k 30.6.2019 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti 

a postavenia emitenta, spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým  čelí .  

 

- v zmysle § 35 ods. 11 zákona č.429/2002 v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že  

polročná finančná správa k 30.6.2019  n e b o l a overená audítorom.  

 

 

 

František Zvrškovec  - predseda predstavenstva  

 

Mgr.Martina Šolcová    - člen predstavenstva 
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Predplatné
tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

Cena
cena 1,19 EUR / 
predplatné 0,876 EUR

PRIEMYSEL

Firma Continental spustí masívne 
prepúšťanie. Slovensko je v bezpečí
Bratislava – Výrobný priemysel 
v Európe je v recesii. Takémuto 
tvrdeniu sa už nebránia ani ma-
nažéri top podnikov. Tento týždeň 
oznámil „proaktívnu reakciu na 
črtajúcu sa krízu v automobilo-
vom priemysle“ lmar Degenhart, 
šéf gigantu Continental. Firma 
plánuje zoškrtať celosvetovo 20-ti-

síc miest počas najbližšej dekády.  
Prepúšťaniu sa nevyhne ani Ne-
mecko. No Continental má aj tri 
prevádzky na Slovensku. V nich 
pracuje vyše šesťtisíc ľudí. „V sú-
časnosti neexistujú žiadne plány 
na zavedenie práce s kratším pra-
covným časom alebo zníženie 
počtu zamestnancov,“ povedala 

hovorkyňa púchovskej fabriky 
Continental Matador Rubber Kata-
rína Pavlisová. Napriek tomu svie-
tia štatistiky gumárov ako odvet-
via načerveno. V prvých siedmich 
mesiacoch klesla u nás produkcia 
v odvetví o 3,6 percenta.  (RT)

Viac na strane 2, Continental...

ŠPORT

Svetový futbal siahne 
na odmeny manažérov 

Bratislava – Sedem miliárd dolá-
rov. Toľko vlani minuli kluby na 
prestupy hráčov. A z nich si čo-
raz viac ukrajovali hráčski ma-
nažéri. Napríklad pri prestupe 
Paula Pogbu za 105 miliónov eur 
získal jeho agent Mino Raiola 
z tejto sumy 27 miliónov. Lukra-
tívne odmeňovanie už roky pre-
kážalo Medzinárodnej futbalo-

vej federácii. Rozhodla sa konať. 
Schválila zavedenie finančných 
limitov – od budúceho roka si 
budú môcť vziať iba desatinu 
z prestupovej sumy. „Desať per-
cent je niečo, čo sa dá akcepto-
vať,“ uviedol pre HN český hráč-
sky agent Martin Krob.  (MR)

Viac na strane 8, FIFA nastavila...

Volebným 
lídrom 
Smeru bude 
Pellegrini
Bratislava – Zmena, aká tu posled-

ných 20 rokov nebola. Kandidátku 

najsilnejšej politickej strany vo voľ-

bách nepovedie Robert Fico. Na jeho 

miesto zasadne premiér a podpred-

seda strany Peter Pellegrini. Keďže 

Smer toto rozhodnutie oznámil len 

formou tlačovej správy, nie je jasné, 

ktoré miesto na kandidátke bude 

patriť Ficovi. A nie je zrejmé ani to, či 

sa bude Pellegrini ako číslo jeden 

uchádzať o post predsedu vlády. „To-

to rozhodnutie je pre Slovensko naj-

lepším riešením,“ uviedlo tlačové od-

delenie strany.  (MAP)

Viac na strane 4, Zmena... 

Štát si spočítal znížovanie 
daní. Je bez 300 miliónov

Bratislava – Potvrdili sa naše oba-
vy. Situácia je vážna. Tieto slová 
zvolil minister financií Ladislav 
Kamenický po tom, čo jeho rezort 
zverejnil daňovú prognózu. Z nej 
vyplýva, že štátu bude v budúcom 
roku chýbať 700 miliónov eur. Mi-
nisterstvo pritom v týchto dňoch 

finalizuje budúcoročný rozpočet. 
A výpadok bude znamenať, že 
vláde sa zrejme nepodarí hospo-
dáriť s rozpočtovým prebytkom, 
ako si pôvodne naplánovala. Vý-
davky tak budú vyššie než príjmy, 
ktoré prídu do štátnej kasy. 

Škrt v rozpočte na rok 2020 
spraví spomaľujúca sa ekonomi-
ka. V dôsledku nej bude viac ľu-
dí bez práce a domácnosti budú 
míňať menej peňazí. Štát tak prí-

de o stovky miliónov na daniach 
a odvodoch. 

No stámiliónové mínusy si vlá-
da vyrába aj sama. Tým, že tesne 
pred voľbami presadila balík so-
ciálnych opatrení, ktoré len pred 
pár dňami schválil parlament. 
Celkový účet za sociálne balíč-
ky vyčíslil rezort financií na 300 
miliónov eur ročne. Najväčší vý-
padok spôsobí rast nezdaniteľnej 
časti daňového základu, ktorý na-

vrhla strana Most-Híd. Toto opat-
renie spôsobí každoročný mínus 
zhruba 135 miliónov eur. „Vlá-
da neprijímala úsporné opatrenia 
v tomto roku a nemá pripravené 
reformy ani teraz. Zvyšovať dáv-
ky tak budeme na dlh, čo nie je 
dlhodobo udržateľný spôsob hos-
podárenia,“ povedal analytik in-
štitútu INESS Radovan Ďurana. 

Viac na strane 3, Budúci...

VEREJNÉ FINANCIE 

Daňová prognóza 

prvýkrát ukázala, aké 

budú dosahy nových 

zákonov. Budúci rok 

budú chýbať 

stámilióny. 

3,6
PERCENTA

bol medziročný pokles produkcie 
v gumárenstve v prvých 

siedmich mesiacoch roka. 

Stanislava Luppová ©hn

stanislava.luppova@mafraslovakia.sk

www.hnonline.sk 
vydáva MAFRA Slovakia, a. s. 
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SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Ako nimi 
vyliečite 
žalúdok 
či vysoký 
tlak?

SUPERZLOŽKY 
POTRAVÍN

HN 
magazín 

+ 
TV program

VPLYV SOCIÁLNYCH 
OPATRENÍ NA  
ROZPOČET 2020 
(v miliónoch eur)

Rast nezdaniteľnej časti 
základu dane:  –135

Nižšia DPH na potraviny:  –77

Nižšia firemná daň:  –42

Zdroj: ministerstvo financií
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Zomrel muž, ktorý nám
pohrozil stopkou do EÚ
POLITIKA 
Život francúzskeho 
exprezidenta Jacqua 
Chiraca bol poznačený 
rýchlym rastom kariéry, 
ale aj mnohými 
konfliktmi.

Bratislava – Február 2003. Európa 
zažíva veľký rozkol. Dôvodom je 
chystaná invázia do Iraku pod ve-
dením Spojených štátov. Na stra-
nu Američanov sa pridáva väčšina 
krajín strednej a východnej Euró-
py, ktoré finišujú s prípravami na 
vstup do Európskej únie. Medzi 
nimi je aj Slovensko.

Proti stoja Francúzi, Nemci 
a niekoľko ďalších západných kra-
jín. Postoj Slovenska a ďalších kan-
didátskych štátov najviac pobúril 
jedného muža. Vyhráža sa, že za 
spolčenie sa s Američanmi môžu 
na Úniu zabudnúť. Tým človekom 
je francúzsky prezident Jacques 
Chirac. Jeden z najvýraznejších 
politických predstaviteľov moder-

ného Francúzska zomrel včera vo 
veku 86 rokov.

Muž prezývaný Buldozér
Jacques Chirac formoval politiku 
celé desaťročia. Muž prezývaný 
Buldozér bol ministrom pôdohos-
podárstva a vnútra aj dvojnásob-
ným premiérom. Najväčšiu popu-
laritu si získal ako starosta Paríža. 
Do tejto funkcie nastúpil v roku 
1977 a vydržal v nej do roku 1995, 
keď vyhral prezidentské voľby. So 
Chiracom sa niekoľkokrát stretli 

aj slovenskí predstavitelia. „Ne-
pochybne to bola silná politická 
osobnosť, ale prejavoval sa až 
príliš vlastenecky. Prehnane pre-
sadzoval záujmy Francúzska, čo 
niekedy hraničilo až s nacionaliz-
mom,“ uviedol pre HN bývalý mi-
nister zahraničia Eduard Kukan.

Dlhoročný slovenský euro-
poslanec spomína na jednu prí-
hodu so Chiracom. Raz sa zúčast-
nili na podujatí, kde vystupoval aj 
vtedajší maďarský premiér Péter 
Medgyessy, ktorý hovoril pomer-

ne slušnou francúzštinou. V tom 
čase vzťahy medzi Slovenskom 
a Maďarskom boli dosť zlé, čo 
nám Medgyessy dal dosť pocítiť.

Francúzskeho prezidenta však 
zaujalo niečo iné. „Kto takto dob-
re hovorí po francúzsky, musí byť 
veľmi dobrý človek,“ citoval Kukan 
slová Chiraca. Šéf našej diploma-
cie spolu s vtedajším premiérom 
Mikulášom Dzurindom u Chira-
ca protestovali, ten sa však s nimi 
odmietol baviť. Poslal ich za fran-
cúzskym ministrom zahraničia.

A k ďalšiemu rozporu do šlo 
v dôsledku spomínaného pripoje-
nia sa našich krajín k invázii do 
Iraku v roku 2003. „Premeškali 
ste príležitosť byť ticho,“ adreso-
val nám kritiku Chirac.

Rozdelenie Európy
Spojené štáty vtedy hovorili o no-
vom rozdelení Európy. „Ani Chirac 
nezostal v tomto spore nič dlžný 
svojej povesti. Aj vďaka jeho réto-
rike sa v západnej Európe zdvihla 
vlna odporu proti novým členom 
Únie. Tá vyvrcholila tým, že Fran-
cúzsko, Nemecko či Rakúsko dlhé 
roky blokovali obyvateľom nových 
členov prístup na ich pracovný 
trh,“ pripomenul pre HN Kryštof 
Kruliš, analytik českej Asociácie 
pre medzinárodné otázky.

Pavel Novotný ©hn

pavel.novotny@mafraslovakia.sk

Jacques Chirac bol francúzskym prezidentom 12 rokov. SNÍMKA: TASR/AP

HN17029

HN17028

HN17023

HN17022

HN17021

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 5. KOLO

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 27.09.2019 piate kolo ponu-
kového konania na speňaženie časti podniku úpadcu BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 
831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089, ktorá pozostáva (i) z nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, tvoriacich samostatný fungujúci 
celok využívaný na účely podnikania Úpadcu v oblasti poskytovania ubytovacích služieb a prenájmu 
konferenčných miestností s prevádzkovaním pohostinských činností a zariadení slúžiacich na regene-
ráciu a  rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a  iných spoločenských podujatí a  v  oblasti 
poskytovania služieb v lesníctve a poľovníctve, (ii) z pohľadávok a (iii) z dokumentácie.
Bližšia špecifi kácia časti podniku a  podmienky ponukového konania na speňaženie časti podniku sú 
zverejnené na internetovom portáli www.irkr.sk v časti „Oznamy“ a formou publikácie v Obchodnom 
vestníku č. OV 186/2019 v sekcii „Konkurzy a reštrukturalizácie“. Bližšie informácie k ponukovému kona-
niu správca záujemcom poskytne aj na tel. čísle: +421 908 989 977, prostredníctvom e-mailu: brati-
slava@irkr.sk alebo v kancelárii Správcu na adrese: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných 
dní v úradných hodinách: od 9:00 hod. do 16:00 hod. 
Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponu-
ka musí byť doručená najneskôr do 28.10.2019 do 16:00 hod. Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správ-
com stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené sa nebude prihliadať. Ponuky doručené one-
skorene, t. j. po skončení lehoty stanovenej na doručenie, sa nebudú považovať za riadne doručené ani 
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Zmeškanie 
lehoty nemožno odpustiť.

 I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 

HN17016

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 23.09.2019

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. 0,049833 394 093 828,99 €

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 0,046914 64 551 195,79 €

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 0,061545 35 950 555,89 €

• odplata za správu majetku vo fonde 0,3 %, odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 1,0 %
• koefi cient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100

HN16503

HN17032

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia
Predstavenstvo akciovej spoločnosti INVESTORSKÁ OBCHODNÁ, akciová spoločnosť so 

sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 36 708 607, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4025/B zvoláva riadne valné zhromaždenie, 

ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2019 o  10:00 hod. v  Bratislave – Starom Meste na Hodžovom 

námestí 2 v Hoteli Crowne Plaza Bratislava s nasledujúcim programom:

1.  Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a  voľba 

orgánov riadneho valného zhromaždenia.

2.  Správa predstavenstva o  podnikateľskej činnosti spoločnosti a  o  stave jej majetku za rok 

2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, výročná správa za rok 2018 a návrh 

predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2018.

3.  Správa o činnosti dozornej rady za rok 2018 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej 

účtovnej závierke k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2018.

4.  Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k výročnej správe 

za rok 2018.

5.  Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu predstavenstva na 

rozdelenie zisku za rok 2018.

6. Schválenie audítora.

7. Záver.

 Prezentácia akcionárov bude v čase od 9:00. hod. do 10:00. hod. v mieste konania riadneho 

valného zhromaždenia. 

 Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti. Akcionár – právnická 

osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu 

z  obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár – 

právnická osoba nie je zapísaná v  takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu 

aktuálneho dokladu o  svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je 

oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára 

– právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti. Akcionár sa môže dať 

na riadnom valnom zhromaždení zastupovať splnomocnencom na základe plnomocenstva. 

Z  plnomocenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa 

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec – fyzická osoba odovzdá pri 

prezentácii navyše plnomocenstvo s  úradne overeným podpisom akcionára a  predloží svoj 

preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba odovzdá navyše plnomocenstvo 

s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu 

z obchodného registra alebo obdobného registra nie staršieho ako 90 dní; ak splnomocnenec 

- právnická osoba nie je zapísaná v  takomto registri, splnomocnenec odovzdá originál 

alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o  svojej právnej subjektivite vrátane dokladu 

osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať a fyzická osoba 

konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti.

 K bodom 2 až 5 programu riadneho valného zhromaždenia

 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 a  výročná správa za rok 2018 obsahujúca správu 

predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018, riadnu 

individuálnu účtovnú závierku k  31.12.2018, správa o  činnosti dozornej rady spoločnosti 

za rok 2018, stanovisko dozornej rady spoločnosti k  riadnej individuálnej účtovnej závierke 

k  31.12.2018 a  k  návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018, stanovisko audítora k  riadnej 

individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k výročnej správe za rok 2018 budú akcionárom 

poskytnuté na nahliadnutie odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania riadneho 

valného zhromaždenia v  čase od 10:00 hod. do 12:00  hod. v  pracovných dňoch v  sídle 

spoločnosti.

 Podmienky pre nahliadanie do dokumentov, poskytovanie kópii dokumentov a ich zasielanie

 Spoločnosť umožní nahliadanie do dokumentov uvedených v tomto oznámení len vtedy, 

ak akcionár alebo fyzická osoba konajúca za akcionára preukáže svoju totožnosť a  fyzická 

osoba konajúca za akcionára navyše predloží originál alebo úradne overenú kópiu listiny, 

z ktorej vyplýva oprávnenie tejto fyzickej osoby konať za akcionára (napr. plnomocenstvo, výpis 

z obchodného registra a pod.). Žiadosť o poskytnutie kópii dokumentov, prípadne ich zaslanie 

na akcionárom určenú adresu môže akcionár predložiť osobne v  sídle spoločnosti v  čase 

určenom pre nahliadanie do dokumentov alebo písomne – listom doručeným spoločnosti. 

Spoločnosť vyhovie žiadosti podanej osobne, ak akcionár alebo fyzická osoba konajúca za 

akcionára preukáže svoju totožnosť a  fyzická osoba konajúca za akcionára navyše predloží 

originál alebo úradne overenú kópiu listiny, z  ktorej vyplýva oprávnenie tejto fyzickej osoby 

konať za akcionára. Spoločnosť vyhovie žiadosti podanej písomne, ak je podpis akcionára alebo 

fyzickej osoby konajúcej za akcionára úradne overený a  fyzická osoba konajúca za akcionára 

navyše priloží k písomnej žiadosti originál alebo úradne overenú kópiu listiny, z ktorej vyplýva 

oprávnenie podpísanej fyzickej osoby konať za akcionára. 

 Náklady spojené s  účasťou akcionára na riadnom valnom zhromaždení si znáša každý 

akcionár sám.

HN17024

HN17030

HN17031

I N Z E R C I A

 splatnosť 5 rokov  splatnosť 10 rokov
 kupón splatnosť kurz výnos kupón splatnosť kurz výnos

Nemecko

Francúzsko

Dánsko

Belgicko

Holandsko

EÚ

Veľká Británia

Španielsko

Taliansko

Česko 

Fínsko

Uvádzaná hodnota výnosu tvorí v príslušnej krajine základnú sadzbu pre ďalšie emisie, hodnoty k 18:00 CET

 1 15.8.2024 108,873 -0,779 0 15.8.2029 105,926 -0,581

 2,25 25.5.2024 113,598 -0,623 0,5 25.5.2029 107,678 -0,2836

 7 10.11.2024 140,570 -0,753 0,5 15.11.2029 111,010 -0,554

 0,2 22.10.2023 103,386 -0,621 0,9 22.6.2029 111,476 -0,263

 0 15.1.2024 103,020 -0,691 0,25 15.7.2029 106,855 -0,434

 1 15.8.2024 108,873 -0,779 0 15.8.2029 105,926 -0,581

 1 22.4.2024 102,898 0,36 0,875 22.10.2029 103,432 0,525

 0,25 30.7.2024 102,473 -0,258 0,6 31.10.2029 104,516 0,148

 1,75 1.7.2024 106,935 0,28 3 1.8.2029 120,386 0,839

 5,7 25.5.2024 120,57 1,135 2,75 23.7.2029 113,01 1,327

 2 15.4.2024 112,175 -0,634 0,5 15.9.2029 108,284 -0,317

Vládne dlhopisy 26. 9. 2019

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

 -0,53 -0,43 -0,52 -0,41 -0,49 -0,4 -0,45 -0,35 -0,44 -0,33 -0,40 -0,30
 1,92 2,02 2,02 2,22 2,02 2,22 1,96 2,16 1,92 2,12 1,94 2,14
 0,72 0,79 0,70 0,79 0,71 0,78 0,82 1,02 0,88 1,08 0,91 1,11
 -0,65 -0,15 -0,51 -0,01 -0,21 -0,01 -0,30 0,20 -0,22 0,28 -0,01 0,19
 -0,90 -0,70 -0,90 -0,70 -0,91 -0,62 -1,05 -0,75 -0,85 -0,62 -0,80 -0,58
 -0,15 0,00 -0,44 -0,24 -0,35 -0,15 -0,41 -0,21 -0,39 -0,19 -0,35 -0,15

Eurodepozity   26. 9. 2019 Hodnoty k 17:45 CET

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

0,6179 0,6774 0,5482 6,5948 4,6127 0,6716 72,8000 0,8967 1

0,6891 0,7554 0,6114 7,3547 5,1442 0,7490 81,1850 1 1,1153

0,8487 0,9305 0,7531 9,0590 6,3362 0,9226 100 1,2318 1,3736

0,9200 1,0086 0,8163 9,8196 6,8682 1 108,4000 1,3352 1,4890

0,1339 0,1468 0,1188 1,4297 1 14,5599 15,7824 0,1944 0,2168

0,0937 0,1027 0,0831 1 0,6995 0,1019 11,0389 0,1360 0,1516

1,1272 1,2357 1 12,0309 8,4149 1,2251 132,7950 1,6358 1,8242

0,9122 1 0,8093 9,7361 6,8098 0,9915 107,4750 1,3238 1,4763

1 1,0963 0,8872 10,6733 7,4657 1,0870 117,8200 1,4516 1,6185

Krížové kurzy vybratých svetových mien  26. 9. 2019

V predchádzajúcom prevádzkovom dni nedošlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam v emisiách alebo k vzniku/
zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou.

V predchádzajúcom týždni došlo k zápisu príslušných zmien údajov (premeny meny SKK na EUR) v evidencii 
zoznamov majiteľov listinných akcií na meno:

Obchodné IČO   ČEM Druh CP Menovitá hodnota  Spôsob Dátum učinnosti
meno    pôvodná SKK nová EUR zaokr. premeny
MINERÁL - INVOD, a.s.  0031324959  LP0000705244  akcia  10 000,000000  332,000000  zaokrúhlenie 
   kmeňová   nahor

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.


