
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za rok: l.polrok 2020 IČO:
LEI:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2020 do: 30.06.2020

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo +421 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

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

31 562 361
097900BHB10000066021

akciová spoločnosť 

ZTS INMART a.s.

T.G.Masaryka 1
94048
Nové Zámky 

Anna Poláková 

0902925586

ztsinmart@ztsinmart.sk

www.ztsinmart.sk

01.05.1992 Základné imanie (v EUR): 380 291 

Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polročnej finančnej správy  § 47 

ods. 4 zákona o burze

zverejnenie oznámenia v 
Hospodárskych novinách 
dňa  29. septembra 2020

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 29.septembra 2020

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



alebo

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

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)
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)

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)

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 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)



nie

Dátum auditu: správa nebola overená

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

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

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

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)

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 2020  venovala činnosti v oblasti  vývoja, v súlade so strategickým podnikateľským plánom , s vynaložením minimálnych nákladov na vývoj . Účtovná 
jednotka  vykázala k 30. 06. 2020 celkový bilančný majetok a zdroje jeho krytia vo výške 1 153 608  €. Zložky aktív sú pomerne vyvážene tvorené z neobežného majetku 
pozostávajúceho z dlhodobého nehmotného majetku , tvoriaceho 58,95 % z celkových aktív, dlhodobého hmotného majetku a ostatných cenných papierov , tvoriacich spolu  2,67 %  a 
obežného majetku pozostávajúceho z pohľadávok a finančných prostriedkov, tvoriaceho38,38 % z celkových aktív. Vlastné imanie sa znížilo   oproti predchádzajúcemu obdobiu o 12 

(§ 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 

Polročná finančná správa spoločnosti ZTS INMART a.s. za prvý polrok 2020 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 2020 nebola overená audítorom.



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 tomto 
Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to

723  €, čo predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie prvého polroku 2020 vo výške  - 12 723  €  . Rozhodujúcou položkou pasív je vlastné imanie vo výške 61,78 % . K 
30. 06. 2020 vykázala účtovná jednotka výsledok hospodárenia stratu  vo výške  - 12 723 €. Uvedený hospodársky výsledok pozostával najmä z realizovania spoločného výsumu  kde 
fakturácia prebehne ku koncu účtovného obdobia ,  bežných prevádzkových nákladov a odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku . V prebiehajúcom roku očakávame 
vyvážené hospodárenie spoločnosti.Výskumné a vývojové aktivity  počas druhého polroka 2020 sú zamerané na vývoj geotermálnych energetických systémov a s tým súvisiacich 
analýz infraštruktúry a horninovéhoprostredia, strojových zariadení, elektorniky, meracích a testovacích zariadení.  V nasledujúcich šiestich mesiacoch  účtovného obdobia očakávame 
významné riziká a neistoty v súvislosti s možnosťou financovania výskumu  partnerov spoločnosti .  Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na životné prostredie  , 
výskumnú a vývojovú činnosť vykonávajú členovia predstavenstva  . 

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.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze



k    

Účtovná závierka Účtovná jednotka

X  – riadna

 – mimoriadna

 – priebežná X  – veľká

*) vyznačuje sa krížikom X

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

30/6/2020 (v  celých eurách)

IČO: 31,562,361

Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

ZTS INMART a.s.

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

T.G.Masaryka 1

PSČ Názov obce

94048 Nové Zámky

Smerové číslo telefónu: Číslo telefónu: Číslo faxu:

+421 902 925 586

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:

9/29/2020

František Zvrškovec, Mgr.Martina Šolcová  Schválená dňa:



Brutto Netto

Korekcia Netto
2,682,868 

1,529,260 

2,209,977 

1,529,260 

703,303 

23,250 

54,000 
23,250 

649,303 

1,495,606 

1,495,056 

1,495,056 
1,495,056 

550 

11,618 

10,954 

10,954 
10,954 

664 

472,340 

61,206 

61,206 

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

Za obdobie od do: 1.1.2020 - 30.06.2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2019 - 31.12.2019
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s. 
IČO: 31,562,361

Označ. STRANA AKTÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Spolu majetok 01
1,153,608 1,337,460 

A. Neobežný majetok 02
680,717 685,544 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet 03
689,053 684,553 

A. I. 1. Aktivované náklady na vývoj 04

       2. Softvér 05

       3. Oceniteľné práva 06
30,750 35,250 

       4. Goodwill 07

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 08

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

      7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 10

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 11
0 327 

A.II.1. Pozemky 12

2. Stavby 13

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14
0 327 

4. Pestovateľské celky trvalých porastov 15

5. Základné stádo a ťažné zvieratá 16

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 17
550 550 

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 19

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 20

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet 21
664 664 

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

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 

4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 25

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

6. Ostatné pôžičky 27

7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 28

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

10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 31

11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 32

B. Obežný majetok 33
472,340 651,422 

B.I. Zásoby súčet 34
61,206 61,206 

B.I.1. Materiál 35
61,206 61,206 

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 36

3. Výrobky 37

4. Zvieratá 38

5. Tovar 39

6. Poskytnuté preddavky na zásoby 40



21,423 

20,000 

20,000 

1,423 

188,459 

187,510 

21,815 

165,695 

949 

201,252 

110 

201,142 

551 

551 

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 41
21,423 21,423 

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku  súčet 42
20,000 20,000 

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 43
20,000 20,000 

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

44

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45

2. Čistá hodnota zákazky 46

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 47

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

48

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 49

6. Pohľadávky z derivátových operácií 50

7. Iné pohľadávky 51

8. Odložená daňová pohľadávka 52
1,423 1,423 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 53
188,459 336,268 

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet 54
187,510 331,306 

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 55
21,815 21,815 

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

56

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57
165,695 309,491 

2. Čistá hodnota zákazky 58

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 59

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

60

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 61

6. Sociálne poistenie 62

7. Daňové pohľadávky a dotácie 63
949 4,962 

8. Pohľadávky z derivátových operácií 64

9. Iné pohľadávky 65

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet 66

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

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

68

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 69

4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 70

B.V. Finančné účty 71
201,252 232,525 

B.V.1. Peniaze 72
110 181 

2. Účty v bankách 73
201,142 232,344 

C. Časové rozlíšenie súčet 74
551 494 

C.  1. Náklady budúcich období dlhodobé 75

2. Náklady budúcich období krátkodobé 76
551 494 

3. Príjmy budúcich období dlhodobé 77

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 78



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Spolu vlastné imanie a záväzky 79 1,153,608 1,337,460 
A. Vlastné imanie 80 712,648 725,371 
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 74,544 72,928 

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 88 74,544 72,928 
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 97 270,536 255,995 
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 98 270,536 255,995 

2. Neuhradená strata minulých rokov 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 -12,723 16,157 
B. Záväzky 101 440,960 612,089 
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 122 440,960 611,089 
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet 123 7,423 177,552 

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 124 0 170,400 

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 7,423 7,152 
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
9. Záväzky z derivátových operácií 134

10. Iné záväzky 135 433,537 433,537 
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: 01.01.2020 - 30.06.2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2019 - 31.12.2019
Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.



bežné účtovné obdobie

 bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

* Čistý obrat 01

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

I. Tržby z predaja tovaru 03 171 120,171 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov 04

III. Tržby z predaja služieb 05 171 120,171 

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 12,823 3,033 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 47 24 

C. Opravné položky k zásobam 13

D. Služby 14 7,584 13,728 

E. Osobné náklady 15

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 23 

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

hmotného majetku
21 4,827 22,784 

G.1. Odpisy  k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného majetku 22 4,827 22,784 

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 26 342 353 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 -12,652 123,204 

* Pridaná hodnota 28 -7,460 106,419 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 0 0 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 31

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

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

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 40

2. Ostatné výnosové úroky 41

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 71 82 

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

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 71 82 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 55 -71 -82 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 -12,723 123,122 

R. Daň z príjmov 57

R.1. Daň z príjmov splatná 58

2. Daň z príjmov odložená 59

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 -12,723 123,122 

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

Za obdobie od do: 01.01.2020- 30.06.2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2019 - 30.06.2019

Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.
IČO: 31,562,361

Označ. Text
Číslo 

riadku

Skutočnosť 



Z/S -12,723 29,881 
A.1.

4,770 60,704 

A.1.1. 4,827 45,447 
A.1.2.

A.1.3.
A.1.4.
A.1.5. 7,710 
A.1.6. 0 0 
A.1.7.
A.1.8. 12,608 
A.1.9. 0 -5,091 

A.1.10.

A.1.11.

A.1.12.

A.1.13. -57 30 

A.2.

-23,320 44,818 

A.2.1. 147,809 262,847 
A.2.2. -171,129 -218,029 
A.2.3.

A.2.4.

-31,273   135,403   

A.3.
A.4. 0 5,091 

A.6.

-31,273 140,494 
A.7.

A.8.
A.9.

-31,273 140,494 

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.

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 (+)

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 (-)

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 (-)

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 (-)

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.)

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 (-)

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 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 (-)

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 (+/-)

Názov účtovnej jednotky: ZTS INMART a.s.
IČO: 31,562,361

Ozn. Obsah položky

Skutočnosť (v EUR)

Vykazované 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

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

Za obdobie od do: 01.01.2020 - 30.06.2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2019 - 31.12.2019



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. -31,273 140,494 
E. 232,525 92,031 

F. 201,252 232,525 

G. 0 0 

H. 201,252 232,525 

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

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 (-)

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 (-)

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.)

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 (+)

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)



Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

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

Číslo

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

Zostavená dňa:
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Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

E-mailová adresa

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

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

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

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

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

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

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

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

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

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

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

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

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

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

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

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

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

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

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

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

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

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



Strana 4

UZPODv14_4

30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

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

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

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

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

Výrobky
(123) - /194/

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

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

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

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

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

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

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

9.

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

10.

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

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

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

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

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

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

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

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

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

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

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

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

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

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

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

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

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

B.IV.

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

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

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

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

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

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

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

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

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

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

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

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

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

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

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

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

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

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

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

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

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

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

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

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

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

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

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

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

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

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

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

03

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

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

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

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

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

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

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



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

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

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

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

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

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

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

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

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

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

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

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

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

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

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

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

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

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

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

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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POZNÁMKY 
 

Individuálnej účtovnej závierky 

Účtovná jednotka : ZTS INMART  a.s. 
 

Obdobie : 01/2020– 06/2020 
                     Predchádzajúce obdobie  : 01/2019 – 12/2019 

 
 
 

A.  Informácie o  účtovnej jednotke 
 

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 30.06.2020 

 

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

V roku v prvom polroku 2020 spoločnosť okrem členov orgánov nezamestnávala žiadnych zamestnancov  .  

Činnosť pre chod spoločnosti boli zabezpečované  na základe mandátnych zmlúv .  
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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, 
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: 
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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 

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 rok 2019. Ide  o daňový zisk 29 881  € . 
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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 odloženej daňovej pohľadávke    .  

 

 
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: 
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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 

    

 

 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   0   0  0 

Úbytky   0   0  0 

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  18 750     18 750 

Prírastky   4 500     4 500 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  23 250     23 250 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  35 250   649 303  684 553 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  30 750   649 303  680 053 
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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   0      

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  54 000   649 303  703 303 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

0  9750     9 750 

Prírastky   9000     9000 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

0  18 750     18 750 

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  35 250   649 303  684 553 
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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 0 0 1 495 056 

Prírastky   0   0 0  0 

Úbytky   0   0 0  0 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 0 0 1 495 056 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 494 729 0 0 0 0 0 1 494 729 

Prírastky   327      327 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 0 0 1495 056 

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  



9 
 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  327   0 0  327 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  0   0 0  0 

 
 
 
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 0 550 0 0 1 495 606 

Prírastky   0    0  0 

Úbytky   0   550 0  550 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 495 056 0 0 0 0 0 1 495 056 

 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

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

Prírastky   36 447      36 447 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 1 494 729 0 0 0 0 0 1 494 729 

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 

  36 774   550 0  37 324 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  327   0 0  327 

 
 
 

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 -24.08.2020 

Dlhodobý hmotný majetok – Samostatné hnuteľné veci OP VaV 2007-2013 805 484,40 06.02.2013—06.02.2021 

 

 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  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 0 0 
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3. 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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4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo  

   

 
5. 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% 2% 1 230 751 53 302 664 

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x 664 

 
6. 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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7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky  

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

9. 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  

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

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

V prvom polroku 2020 spoločnosť  nevytvárala opravné položky k pohľadávkam 

 

12. 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 20 000  20 000 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky 1 423 0 1 423 

Dlhodobé pohľadávky spolu 21 423 0 21 423 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 31 052 156 458 187 510 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 949  949 

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 32 001 156 458 188  459 
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13. 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  

 

 
14. 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 110 181 

Bežné bankové účty 201 142 232 344 

Bankové účty termínované 0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 201 252 232 525 

 
 
15. 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   

 
16. 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  

 
17. 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  

 

18. 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 

 

19. 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   16 157 

Vysporiadanie účtovného zisku   Bežné účtovné obdobie 

Do  zákonného rezervného fondu 0 

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 0 

Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov  0 

Iné  0 

Spolu  -12 723 
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20. 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: 

1 000 0  1 000  0 0 

Rezerva na audit   1 000 0  1 000  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: 

 1 000  1 000 1 000  0  1 000 

Rezerva na audit  1 000  1 000  1 000  0  1 000 
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21. 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  440 960  611 089 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

7 423 177 552 

Záväzky po lehote splatnosti 433 537 433 537 

 
22. 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: 

0 6 776 

odpočítateľné     

zdaniteľné     

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

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti  0   0  

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

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

Odložená daňová pohľadávka 0 1 423 

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad 0 -13 724 

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad    

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Iné   
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23. 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 

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

Spoločnosť nevydala dlhopisy  

 
25. 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 

             

             

       



20 
 

 
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%  31.12.19 140 850 140 850 140 850 

       

       

Krátkodobé finančné výpomoci 

Zmluva o finančnej 
výpomoci 

EUR 3% 31.12.19 240 000 240 000 377 000 

       

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

obdobie  
Spoločnosť neúčtuje o derivátoch  

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

Spoločnosť  nemá položky zabezpečené derivátmi  

 
28. 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:     
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Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0 

   

   

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 0 171 360 342 0 0 

Švédsko 0 0 0 0 0 0 
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29. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 
Spoločnosť účtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob  

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 28 

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

Ostatné výnosy – odpis záväzku  0 0 

Finančné výnosy, z toho: 0 5 091 

Ostatné výnosy – odmena za posunutie  splatnosti  0 5 091 

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 0 

- Úroky z fin. výpomocí  SB AJ Inmart  0 0 

- Úroky z fin. výpomocí  SB Inmart  0 0 

Mimoriadne výnosy, z toho:   

   

   

 
30. 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   171   360 342 

Tržby za tovar     

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou     

Čistý obrat celkom  171   360 342 
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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: 7584 316 093 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:     

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky  0 1 000 

   

   

   

Ostatné významné položky nákladov na služby, z toho: 7 584 315 093 

Nájomné  1 703 3 406 

Inzercia  614 1 227 

Služby  204 1 747 

Ostatné – rôzne  5 063 14 713 

Ostatné služby- projektové  - vývoj 0 294 000 

   

Finančné náklady, z toho: 71 0 

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: 71 12 761 

- Úroky  0 12 608 

- Ostatné náklady  71 153 

Mimoriadne náklady, z toho:   
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31. 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: 0  1 000 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 0  1 000 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 
32. 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 

   

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 

0 14 694 

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 

0 7 327 

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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33. 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 
Da
ň 

v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

   -12 723 x X    29 881 x X 

teoretická daň  x 0 21 x 6 275 21 

Daňovo neuznané náklady 0 0 21 - 97 360 -20 446 21 

Výnosy nepodliehajúce dani        21        21 

Vplyv nezúčtovanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      21       21 

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane         

Iné       

Spolu    0 0 21    - 67 479 - 14 171 21 

Splatná daň z príjmov x 0  x 0  

Odložená daň z príjmov x 0 21 x 13 724 21 

Celková daň z príjmov  x 0 21 x 13 724 21 

 
 

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 prvom polroku 2020  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 uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce 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  

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID 19  na naše podnikateľské aktivity v oblasti výskumu a vývoja  
a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať  nepretržite v činnosti  
nasledujúcich  12 mesiacov.    
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 Prehľad  zmien vlastného imania   

            Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo  
34. 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 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precen. pri zlúčení, 
splynutí a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 72 928 0  0 1 616 74 544 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

255 995  0  0  14 541 270 536 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

0        0     

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

16 157 0 28 880 16 157 -12 723 

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 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

          

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

          

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

          

Zákonný rezervný fond 64 254 0  0  8 674 72 928 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy 
a ostatné fondy 

          

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 

177 926  0  0  78 069 255 995 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

0        0     

Výsledok hospodá-
renia bežného 
účtovného obdobia 

86 743 16 157 0 - 86 743 16 157 

Ostatné položky 
vlastného imania 

          

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa 
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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 (+/–) 

-12 723 29 881 

A. 1.  Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 

hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 

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

4 770       60 704 

. 1. 1.  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku (+) 

4827 45 447 

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 7 710 

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

výnosov (+/–) 

  

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

) 

  

A. 1. 8.  Úroky účtované do nákladov (+) 0 12 608 

A. 1. 9.  Úroky účtované do výnosov (–)  0   - 5 091 

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 (+) 
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A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 

majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/–) 

  

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 (+/–) 

-57 30 

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) 

-23 320 44 818 

A. 2. 1.  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+) 147 809 262 847 

A. 2. 2.  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–) - 171 129 - 218 029 

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

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

výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 

prostriedkov a peňažných ekvivalentov (–/+) 

  

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou 

príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v 

iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/–), 

(súčet Z/S + A 1 + A 2) 

- 31 273 135 403 

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

investičných činností (+) 

0 5 091 

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.) 

- 31 273 140 494 

A. 7.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 

finančných činností (–/+) 
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A. 8.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť (+) 

  

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.) 

- 31 273 140 494 

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 
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konsolidovaného celku (+) 

B. 11.  Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a 

nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 

nájomcom (+) 

  

B. 12.  Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (+) 

  

B. 13.  Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 

  

B. 14.  Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto 

výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti 

(–) 

  

B. 15.  Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto 

výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti 

(+) 

  

B. 16.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju 

možné začleniť do investičných činností (–) 

  

B. 17.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

investičnú činnosť (+) 

  

B. 18.  Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

investičnú činnosť (–) 

  

B. 19.  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 (+)   
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C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 

vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (–) 

  

C. 1. 6.  Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených 

účtovnou jednotkou (–) 

  

C. 1. 7.  Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 

spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá 

je účtovnou jednotkou (–) 

  

C. 1. 8.  Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 

vlastného imania (–) 

  

C. 2.  Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a 

krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (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 
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uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov 

C. 3.  Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do prevádzkových činností (–) 

  

C. 4.  Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 

činností (–) 

  

C. 5.  Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 

za peňažné toky z investičnej činnosti (–) 

  

C. 6.  Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 

na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 

za peňažné toky z investičnej činnosti (+) 

  

C. 7.  Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich 

možno začleniť do finančných činností (–) 

  

C. 8.  Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

finančnú činnosť (+) 

  

C. 9.  Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 

finančnú činnosť (–) 

  

C.  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) 

       -31 273          140 494 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–) 

232 525 92 031 

F.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 

zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku 

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

201 252 232 525 

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 (+/–). 

201 252 232 525 

 





ZISTENIE HN

Po dodávkach falošných rúr preverujú 
v Mochovciach osemtisíc komponentov
Bratislava – Dostavba Mochoviec 
sa po dvanástich rokoch od jej 
štartu opäť komplikuje. Štátny 
tajomník rezortu hospodárstva 
Karol Galek len nedávno oznámil, 
že začiatkom budúceho roka by 
sa na treťom bloku mohlo začať 
so zavážaním paliva. Realita však 
môže byť iná. Úrad jadrového do-

zoru totiž musí riešiť pozostatky 
škandálu so sfalšovaním certifi-
kátov. Konkrétne ide o nekvalit-
né oceľové rúry, ktoré na stavbu 
dodal subdodávateľ rusko-českej 
firmy Škoda JS.

V marci kvôli tomu v Mochov-
ciach zasahovala NAKA. Kauza 
prispela k tomu, že aktuálne kon-

trolóri preverujú až osemtisíc prv-
kov. „Komponenty s najvyšším 
vplyvom na jadrovú bezpečnosť 
dodané od spoločnosti so spo-
chybnenými certifikátmi museli 
byť skontrolované všetky, to zna-
mená v rozsahu sto percent,“ pove-
dala pre HN riaditeľka kancelárie 
jadrového dozoru Miriam Vachová. 

Vymenené boli zatiaľ dva T-ku-
sy potrubia inštalované na štvrtom 
bloku. Došlo aj k ďalším zámenám 
materiálov z tej istej triedy ocele, 
ktoré majú veľmi podobné zlože-
nie a vlastnosti, vyrobené sú však 
podľa iných noriem.

Pokračovanie na strane 5 

ZISTENIE HN

Európsky módny gigant 
sa posiela do konkurzu 

Bratislava – V materskom Fran-
cúzsku ide o jedného z najväč-
ších hráčov v segmente. Od svoj-
ho vzniku odevná spoločnosť 
Camaeu expandovala v ôsmich 
krajinách. Jej tržby vlani dosiahli 
viac ako pol miliardy eur. Ani ju 
však kríza neobišla. V lete sa bo-
rila s problémami, ktoré vyústili 
do zatvárania pobočiek v Poľsku 

a Česku. Zasiahnuté je už aj Slo-
vensko. Súd voči nej začal kon-
kurzné konanie, pričom firma sa 
pre tento krok rozhodla sama. Už 
vlani sa dostala do vyše trojmi-
liónovej straty. Camaeu už za-
tvorila pobočku v bratislavskom 
nákupnom centre Vivo!.  (KR)

Viac na strane 10, Módny... 

Matovič 
avizoval 
zlé správy 
pre ľudí
Bratislava – „Musíme prijať veľmi 
odvážne rozhodnutia,“ avizoval včera 
pred rokovaním krízového štábu pre-
miér Igor Matovič s tým, že bude „nosi-
teľom zlých správ“. Zasadnutie sa 
skončilo po uzávierke vydania. Predse-
da vlády cez víkend priznal, že pôvodne 
zmiernil návrhy pandemickej komisie. 
Po vysokých prírastkoch nakazených, 
naopak, zvažoval ich sprísnenie. Hygie-
nici navrhli, aby na podujatiach bolo 
v exteriéri najviac 200 ľudí a v interiéri 
sto. Svadby sa mali obmedziť na 30 
osôb. Druhá vlna už zaúradovala v škol-
stve. Študentov od 5. októbra posiela 
domov Univerzita Komenského a Slo-
venská technická univerzita.  (RED)

Úder korony. Prepúšťať 
sa chystajú veľké hotely

Bratislava – Majú nádherné izby 
s výhľadom, služby na špičkovej 
úrovni a reštaurácie s lahodnými 
jedlami. Luxusné hotely však nie 
sú imúnne proti koronavírusu. 
Akciovka Best Hotel Properties, 
ktorá vlastní a prevádzkuje prepy-
chové ubytovacie zariadenia po 

celom Slovensku, ale aj v Londý-
ne, plánuje nahlásiť v dôsledku 
krízy hromadné prepúšťanie. 

Výpovede tak môže dostať 80 
pracovníkov v štyroch hoteloch. 
V hlavnom meste ide o Grand Ho-
tel River Park, Sheraton a Crowne 
Plaza, zoštíhlenie sa však má tý-
kať aj košického Double Tree by 
Hilton. „Je to spôsobené najmä 
tým, že v Bratislavskom kraji je 
o 82 percent menej hostí než vla-

ni,“ približuje predseda predsta-
venstva spoločnosti Branislav Ba-
bík s tým, že v metropole východu 
je tento prepad až 90-percentný.

Straty však nie sú iba spomien-
kou na obdobie od marca do má-
ja. Aj keď mohli následne hotely 
otvoriť, biznis klientela, na ktorú 
sa sústreďujú, stále chýba. Zhro-
maždenia a iné firemné podujatia 
sa totiž pre neistý vývoj situá cie 
všade rušia. Babík očakáva výpa-

dok tržieb na najbližšie mesiace 
vo výške 85 až 90 percent. „V sna-
he predísť likvidačnej situá cii je 
nevyhnutná zmena organizačnej 
štruktúry spoločnosti,“ pozname-
náva.

Podľa vedenia Best Hotel Pro-
perties je na vine najmä vláda, 
ktorá trvalo ignoruje kritickú si-
tuáciu v turizme napriek sna-
he predstaviteľov sektora. Ak-
ciovka spolu s asociáciou hote-

lov a reštaurácií totiž predložila 
štátnym zástupcom svoje návr-
hy, v ktorých žiadala o prijatie 
efektívnej celoplošnej pomoci. 
„V júli tohto roka klesol počet 
zamestnancov v biznis hoteloch 
v porovnaní s februárom takmer 
o tretinu. Naším spoločným cie-
ľom je udržať zamestnanosť,“ vra-
ví Babík. 

Pokračovanie na strane 10 

TURIZMUS 
Akciová spoločnosť 
Best Hotel Properties 
hrozí, že bude musieť 
dať výpovede jednej 
pätine zamestnancov 
v štyroch zariadeniach 
v Bratislave a Košiciach.

Monika Šuchová ©hn

monika.suchova@mafraslovakia.sk
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VÝBEROVÉ KONANIE
Spustili konkurz na prezidenta daniarovV ýberové konanie na pre-zidenta Finančnej sprá-vy spustilo ministerstvo fi-

nancií. Do konkurzu boli prizvaní 
poctiví odborníci v tejto oblasti.

„Chceme toto výberové kona-
nie robiť verejne, chceme, aby 
vypočutie jednotlivých záujem-
cov mohli sledovať médiá,“ vyhlá-
sil minister financií Eduard Heger 
v súvislosti s výberom šéfa dania-
rov. Zdôraznil, že finančná sprá-
va je dôležitá z hľadiska konsoli-
dácie verejných Financií aj z hľa-
diska rozpočtu. „Záleží nám na 
tom, aby v jej čele bol ten najlepší 
z najlepších,“ podotkol minister.

Podľa Hegera je tiež kľúčové, 
aby správa posilnila aj analytic-
kú a kontrolnú činnosť. „Finanč-
ná správa bude musieť vypudiť zo 
svojich radov čierne ovce,“ zdô-
raznil s tým, že táto inštitúcia mu-
sí stáť na kvalitných ľuďoch. Šéf 
rezortu financií poznamenal, že 

do pozície prezidentky Finanč-
nej správy bola nedávno dočasne 
postavená Daniela Klučková, aby 
tam vykonala audit.Zároveň skonštatoval, že dô-

kladne vyberali aj ľudí, ktorí budú 
vo výberovej komisii. Mal by v nej 
byť predseda Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť Ivan Šramko, rek-
tor Ekonomickej univerzity Fer-
dinand Daňo, predsedovia dvoch 
výborov Národnej rady Peter 
Kremský a Marián Viskupič, pod-
predseda legislatívnej rady vlády 
Marek Kalavský, súčasná prezi-
dentka Klučková, šéfka sekcie da-
ňovej a colnej na ministerstve fi-
nancií Martina Biliková, štátny ta-
jomník rezortu Ľuboš Jančík, ale 
aj generálna tajomníčka služobné-
ho úradu Veronika Gmiterko. Zá-
stupcov vo výberovej komisii by 
mali mať aj Nadácia Zastavme ko-
rupciu a Transparency Internatio-
nal Slovensko.

HODNOTENIE

Firmám, ktoré riadne platia dane, 

poskytne finančná správa výhody

Nezávislým hodnotením spoločností z hľadiska platenia 

daní sa má dosiahnuť očistenie podnikateľského prostredia 

od špekulantov.

Z dokonaliť index daňovej 
spoľahlivosti firiem a mo-
tivovať ich, aby platili da-

ne dobrovoľne. K takémuto cie-
ľu smeruje jedno z najdôležitej-
ších opatrení, ktoré chce dostať 
do nového daňového poriadku Fi-
nančná správa. Presadiť sa to má 
v pripravovanej novele zákona 
o správe daní. Nepôjde však o ce-
loplošný tlak na podnikateľov, 
ale o adresné kroky. Ďalším cie-
ľom daniarov je postupne vylúčiť 
z podnikania špekulantov a pod-
vodnícke subjekty. Index tak má 
pomáhať nielen v boji proti daňo-
vým podvodom, ale súčasne má 
vytvárať priaznivé podmienky 
pre poctivých podnikateľov. 

„Kritériá, na základe ktorých 
sa prideľuje index daňovej spo-
ľahlivosti, sú už dnes zverejnené 
na našej stránke, aby sa zabez-
pečil transparentný prístup. My 
ich však chceme v rámci ďalšie-
ho rozvoja indexu rozviesť a ak-
tualizovať,“ povedala pre HN pre-
zidentka finančnej správy Danie-
la Klučková. 

Aká je charakteristika
Index daňovej spoľahlivosti je 
proklientskym projektom Finanč-
nej správy. Posilňuje dobrovoľné 
plnenie daňových povinností. 
Podmienky na jeho fungova-
nie pripravovali daniari počas 
roku 2018. Zámer bol vytvoriť 

objektívne, nezávislé a právne 
ukotvené hodnotenie daňových 
subjektov na základe plnenia ich 
povinností voči Finančnej správe 
podľa daňového poriadku alebo 
osobitných predpisov. Hodnotenie subjektov spočíva 

v internom automatickom analy-
tickom nástroji. Na základe jeho 
výsledkov Finančná správa iden-
tifikuje spoľahlivé daňové firmy, 

a tým poskytne osobitné daňové 
režimy, prípadne iné benefity.Koho sa hodnotenie týka

Index daňovej spoľahlivosti sa týka 
všetkých daňových subjektov regis-
trovaných pre daň z príjmov, ktoré 
zarábajú na podnikaní. Patria me-
dzi ne právnické a fyzické osoby, 
ako aj samostatne zárobkovo činní 
ľudia. Pozor, index sa netýka na-
sledujúcich subjektov: právnickych 
osôb, ktoré za ostatných päť rokov 
nepodali priznanie k dani z príj-
mov a zároveň nie sú registrované 
na DPH, fyzických osôb, ktoré za 
ostatný rok podali priznanie typu 
A (zamestnanci), ďalej fyzických 
osôb bez registrácie na DPH, ktoré 
v poslednom priznaní mali nulové 
podnikateľské príjmy.

DANE V KOCKEFINANČNÝ SPRIEVODCA

ŠPECIÁLNA PRÍLOHA HOSPODÁRSKYCH NOVÍN

utorok  29. septembra 2020, www.hnonline.sk

Skúsenosti s eKasou    Zmeny v zákone o dani z príjmov    Fikcia skončenia obdobia pandémie 

Otázky a odpovede    Kalendár pre podnikateľov na október

POZOR!
Informácia o výsledku hodno-
tenia firiem v rámci indexu nie 
je verejná. Podľa zákona pod-
lieha daňovému tajomstvu. 
O splnení kritérií daniari infor-
mujú iba ten subjekt, ktorému 
vznikol nárok na benefit. 
Ostatné, teda „horšie“ firmy 
daniari o výsledku ich hodno-
tenia neinformujú.

Pokračovanie na strane 18 

Taxana už funguje vyše dvoch rokov Prvý chatbot zavedený u nás 
štátnou inštitúciou, Taxana, 
má za sebou dva roky fungo-
vania. Od začiatku spracoval 
takmer 1,5 milióna dopytov 
klientov Finančnej správy. 
Denne sa naňho obrátilo prie-
merne 1 984 ľudí. Medzi naj-
frekventovanejšie témy patrili 
otázky o podávaní daňových 
priznaní, eKase, všeobecné in-
formácie z oblasti dane z príj-
mov a dane z pridanej hodno-
ty. Cieľom zavedenia Taxany 
bolo odbremeniť call centrum 
Finančnej správy od bežných 
dopytov, aby sa jej konzultanti 
mohli sústrediť na komplikova-
nejšie otázky. Zároveň zavede-
ním chatbota poskytli daniari 
svojim klientom nonstop zá-
kaznícky servis. 

Nárast kvalityZa dva roky svojho fungovania 
prešla aplikácia viacerými úpra-
vami. Finančná správa totiž pra-
videlne zabezpečuje technický 
a obsahový rozvoj svojho chat-
bota s cieľom služby ďalej zlep-
šovať. Kým na začiatku chatbot 
Taxana dokázal odpovedať na 
otázky v daňovej oblasti, po 
poslednom zlepšení je schop-
ný posielať formuláre priamo 
na mail klientov či zasielať 
softwarningové upozornenia. Klient rekordmanŠtatistiky doterajšieho využitia 

chatbota Taxana odhalili aj via-
ceré zaujímavosti. „Rekordma-
nom“ sa stal klient, ktorý 
sa v systéme dopytoval až 1 017-krát počas celého 

obdobia jeho fungovania. Naj-
väčší dopyt po informáciách 
zaznamenala aplikácia 31. 
marca 2020. Priemerne najviac 
dopytov dostávala vždy v pon-
delky a v stredy. Finančná správa sprevádzko-

vala chatbota ako novinku v ob-
lasti proklientskych opatrení 
v septembri 2018. Aplikácia za-
bezpečuje komunikáciu medzi 
občanmi a Finančnou správou, 
a to tak prostredníctvom portá-
lu, ako aj Facebooku.  (RED, BRE)

Daňové priznania bude treba 
odovzdať do konca októbra

FINANCIE Štát konečne určil finálny termín na odovzdanie daní. Lehota sa skončí aj na odovzdanie dvoch percent.

P odať daňové priznanie k dani 
z príjmov a odviesť daň môžu 
daňovníci aj naďalej, ale už 

len do konca októbra, respektíve 
do 2. novembra, keďže 31. október 
pripadne na sobotu. Lehotu odkle-
pol pred týždňom parlament. Termín až po víkende

S konkrétnymi termínmi na po-
danie daňového priznania k dani 
z príjmov, ako aj na zaplatenie da-
ne počíta novela zákona o niekto-
rých mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v súvislosti 
s COVID-19. Tú v zrýchlenom 
konaní schválili poslanci parla-
mentu. 

Podľa tohto zákona sa pre daňo-
vé účely pandémia skončí 30. sep-
tembra, čo znamená, že prizna-
nie treba odovzdať do mesiaca po 
tomto termíne, teda do spomína-
ného 31. októbra. Do toho isté-
ho termínu sa musí daň aj zapla-
tiť. Keďže však dátum pripadá na 
sobotu, posledným dňom na po-
danie priznania a uhradenie dane 
z príjmu bude 2. november. Celko-
ve však mimoriadna situácia v sú-
vislosti s pandémiou koronavíru-
su stále trvá, ale už nie pre daňové 
priznania.

Keď to teda zhrnieme, v okami-
hu, ako štát vyhlásil ukončenie mi-
moriadnej situácie, dostávajú da-
ňovníci ešte mesiac na podanie 
priznania. Osobitný postup pla-

tí  v prípade osôb, ktoré poslali fi-
nančnej v správe oznámenie o pre-
dĺžení lehoty na svoje priznanie.Financie pre tretí sektor

Finálny termín, ktorý sa vzťahuje 
na odovzdanie priznania a zapla-
tenie dane, sa analogicky týka aj 
poukázania dvoch percent za rok 
2019 treťosektorovým organizá-
ciám. Zamestnávateľ, ktorý je pla-
titeľom dane, musí vystaviť potvr-
denie o zaplatení dane najneskôr 
do 15. dňa druhého kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po skonče-
ní pandémie. Keďže novelou záko-
na sa vyhlási jej koniec v septembri 
2020, zamestnávateľ je povinný 
vystaviť potvrdenie o zaplatení 
dane najneskôr do 15. novembra. 
Zamestnanec potom môže darovať 

dve percentá podaním vyhlásenia 
o poukázaní podielu spolu s týmto 
potvrdením najneskôr do 30. no-
vembra.

Znížený podiel daneV tejto súvislosti Finančná správa 
pred mesiacom zverejnila, že zatiaľ 
poslali daňové úrady na účet sub-
jektom tretieho sektora len 31,27 
milióna eur, pričom suma je oproti 
minulému roku približne polovič-
ná. Dôvodom poklesu je, že termín 
na podanie daňového priznania či 
vyhlásenia o poukázaní podielu 
zaplatenej dane pre pandémiu 
sa výrazne posunuli. Finančná 
správa spracúva darované podiely 
postupne podľa zákonných lehôt. 
Do augusta tak spracovala 411 344 
priznaní a poukázaní.

Táňa Rundesová 
©hn

Andrea Brezová

Daňovníci majú ešte mesiac na podanie svojich daní.  

SNÍMKA: DREAMSTIME

PANDEMICKÉ TERMÍNY NA DANE A NA   2 %

Zamestnanec môže poukázať 2 % 

do 30. novembra

Odovzdanie daňového priznania za rok 2019
do 31. októbra

Zamestnávateľ musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane
do 15. novembra

Zaplatenie dane

do 2. novembra
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HODODNDNONOTOTTENTENENIEIE

Firmám, ktoré riadne platia dane, 

poskytne finančná správa výhody

Nezávislým hodnotením spoločností z hľadiska platenia 

daní sa má dosiahnuť očistenie podnikateľského prostredia 

od špekulantov.

ZZ dokonaliť index daňovej 
spoľahlivosti firiem a mo-
tivovať ich, aby platili da-

ne dobrovoľne. K takémuto cie-
ľu smeruje jedno z najdôležitej-
ších opatrení, ktoré chce dostať 
do nového daňového poriadku Fi-
nančná správa. Presadiť sa to má 
v pripravovanej novele zákona 
o správe daní. Nepôjde však o ce-
loplošný tlak na podnikateľov, 
ale o adresné kroky. Ďalším cie-
ľom daniarov je postupne vylúčiť 
z podnikania špekulantov a pod-
vodnícke subjekty. Index tak má 
pomáhať nielen v boji proti daňo-
vým podvodom, ale súčasne má 
vytvárať priaznivé podmienky 
pre poctivých podnikateľov. 

„Kritériá, na základe ktorých 
sa prideľuje index daňovej spo-
ľahlivosti, sú už dnes zverejnené 
na našej stránke, aby sa zabez-
pečil transparentný prístup. My 
ich však chceme v rámci ďalšie-
ho rozvoja indexu rozviesť a ak-
tualizovať,“ povedala pre HN pre-
zidentka finančnej správy Danie-
la Klučková. 

Aká je charakteristika
Index daňovej spoľahlivosti je 
proklientskym projektom Finanč-
nej správy. Posilňuje dobrovoľné 
plnenie daňových povinností. 
Podmienky na jeho fungova-
nie pripravovali daniari počas 
roku 2018. Zámer bol vytvoriť 

objektívne, nezávislé a právne 
ukotvené hodnotenie daňových 
subjektov na základe plnenia ich 
povinností voči Finančnej správe 
podľa daňového poriadku alebo 
osobitných predpisov. Hodnotenie subjektov spočíva 

v internom automatickom analy-
tickom nástroji. Na základe jeho 
výsledkov Finančná správa iden-
tifikuje spoľahlivé daňové firmy, 

a tým poskytne osobitné daňové 
režimy, prípadne iné benefity.Koho sa hodnotenie týka

Index daňovej spoľahlivosti sa týka 
všetkých daňových subjektov regis-
trovaných pre daň z príjmov, ktoré 
zarábajú na podnikaní. Patria me-
dzi ne právnické a fyzické osoby, 
ako aj samostatne zárobkovo činní 
ľudia. Pozor, index sa netýka na-
sledujúcich subjektov: právnickych 
osôb, ktoré za ostatných päť rokov 
nepodali priznanie k dani z príj-
mov a zároveň nie sú registrované 
na DPH, fyzických osôb, ktoré za 
ostatný rok podali priznanie typu 
A (zamestnanci), ďalej fyzických 
osôb bez registrácie na DPH, ktoré 
v poslednom priznaní mali nulové 
podnikateľské príjmy.

POZOR!
Informácia o výsledku hodno-
tenia firiem v rámci indexu nie 
je verejná. Podľa zákona pod-
lieha daňovému tajomstvu. 
O splnení kritérií daniari infor-
mujú iba ten subjekt, ktorému 
vznikol nárok na benefit. 
Ostatné, teda „horšie“ firmy 
daniari o výsledku ich hodno-
tenia neinformujú.

Pokračovanie na strane 18

nia. Klient rekordmanŠtatistiky doterajšieho využitia 
chatbota Taxana odhalili aj via-
ceré zaujímavosti. „Rekordma-
nom“ sa stal klient, ktorý 
sa v systéme dopytoval až 1 017-krát počas celého 

obdobia jeho fungovania. Naj-
väčší dopyt po informáciách 
zaznamenala aplikácia 31. 
marca 2020. Priemerne najviac 
dopytov dostávala vždy v pon-
delky a v stredy. Finančná správa sprevádzko-

vala chatbota ako novinku v ob-
lasti proklientskych opatrení 
v septembri 2018. Aplikácia za-
bezpečuje komunikáciu medzi 
občanmi a Finančnou správou, 
a to tak prostredníctvom portá-
lu, ako aj Facebooku.  (RED, BRE)

ncie pre tretí sektor
Finálny termín, ktorý sa vzťahuje 
na odovzdanie priznania a zapla-
tenie dane, sa analogicky týka aj 
poukázania dvoch percent za rok 
2019 treťosektorovým organizá-
ciám. Zamestnávateľ, ktorý je pla-
titeľom dane, musí vystaviť potvr-
denie o zaplatení dane najneskôr 
do 15. dňa druhého kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po skonče-
ní pandémie. Keďže novelou záko-
na sa vyhlási jej koniec v septembri 
2020, zamestnávateľ je povinný 
vystaviť potvrdenie o zaplatení 
dane najneskôr do 15. novembra. 
Zamestnanec potom môže darovať 

elu spolu s týmto 
potvrdením najneskôr do 30. no-
vembra.

Znížený podiel daneV tejto súvislosti Finančná správa 
pred mesiacom zverejnila, že zatiaľ 
poslali daňové úrady na účet sub-
jektom tretieho sektora len 31,27 
milióna eur, pričom suma je oproti 
minulému roku približne polovič-
ná. Dôvodom poklesu je, že termín 
na podanie daňového priznania či 
vyhlásenia o poukázaní podielu 
zaplatenej dane pre pandémiu 
sa výrazne posunuli. Finančná 
správa spracúva darované podiely 
postupne podľa zákonných lehôt. 
Do augusta tak spracovala 411 344 
priznaní a poukázaní.

Zamestnanec môže poukázať 2 % 

do 30. novembra

a za rok 2019
do 31. októbra

mestnávateľ musí taviť potvrdenie aplatení dane
15. novembra

Zaplatenie dane

do 2. novembra

Príloha  

Dane v kocke 

ako bonus
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Módny gigant Cama eu 
na našom trhu končí

ZISTENIE HN 

Francúzska spoločnosť čelí od vypuknutia 

pandémie vážnym problémom. Jej slovenská 

odnož sa v dôsledku nich poslala do konkurzu.

Bratislava – Dámska móda zvý-
razňujúca pôvab a šarm každej 
ženy. S takýmto mottom prera-
zila francúzska odevná značka 
Camaïeu. Od vzniku v roku 1984 
expandovala v ôsmich krajinách. 
Zavítala aj na Slovensko, kde za 
18 rokov otvorila 15 pobočiek. 
Z toho šesť mali možnosť navšte-
vovať obyvatelia Bratislavy, usíd-
lili sa napríklad v nákupných 
centrách Vivo!, Eurovea či Avion. 

Osud módnej firmy je však 
v tejto chvíli neistý. „Súd začína 
konkurzné konanie voči dlžníko-
vi CAMAIEU SLOVAKIA, s. r. o.,“ 
konštatuje v rozhodnutí sudky-
ňa Veronika Ileninová z Okres-
ného súdu Bratislava. Spoločnosť 
sa pre tento krok rozhodla sama. 
Detaily, ktoré ju k tomu viedli, do 
uzávierky HN nešpecifikovala.

Problémy aj za hranicami
Tento vývoj však zrejme spôsobi-
li najmä ťažkosti z minulosti na 

globálnej úrovni. Za posledných 
osem rokov totiž zaznamenala 
sieť Camaïeu 25-percentný po-
kles tržieb. Nákaza tento stav 
dramaticky zhoršila. Od začiatku 
krízy padol jej obrat o 95 percent. 
Situácia firmy v materskom Fran-
cúzsku sa riešila na obchodnom 
súde, ktorý dostal dve ponuky 
na prevzatie. V polovici augusta 
orgán rozhodol v prospech hol-
dingu Financiere Immobiliere 
Bordelaise, ktorý má prebrať 511 
predajní z celkového počtu 634. 
Pod nového majiteľa prejde aj 
2 659 z 3 100 zamestnancov. In-
vestícia predstavuje podľa slov 
šéfa skupiny Michela Ohayona 
103 miliónov eur. Aj keď súd 
označil túto sumu za nedosta-
točnú, poznamenal, že umožní 
aspoň prežitie podniku. Ohayon 
doplnil, že holding plánuje poža-
dovať od štátu pôžičku vo výške 
45 miliónov, aby dokázal prekle-
núť túto komplikovanú sezónu.

Camaïeu má pritom problémy 
aj v ďalších krajinách. V Poľsku 
oznámila firma zatváranie pobo-
čiek, z Česka sa má stiahnuť do 

konca tohto roka. Možné problé-
my na Slovensku mohli už skôr 
indikovať dva faktory. Nájomná 
zmluva predajne v nákupnom 
centre Vivo! vypršala 31. augus-
ta. Pobočku tam zákazníci už ne-
nájdu. Čo sa týka hospodárenia 
firmy, vlani sa dostala do straty 
3,1 milióna eur. Tržby si síce udr-
žala na úrovni 3,8 milióna eur, 
no ide zároveň o najnižší obrat 
od roku 2013. 

Vývoj segmentu prekvapí
Situáciu v oblasti módy dokáza-
li aspoň sčasti zvládnuť značky, 
ktoré stavili na online predaj. 
Camaïeu však gro svojho biz-

nisu postavila na predaji v ka-
menných pobočkách. „Ľudia pre 
požiadavky na sociálne dištan-
covanie nechodia do obchodov 
a šetria peniaze, ak by sa výraz-
ne zvýšila miera nezamestna-
nosti,“ vysvetľuje Boris Tomčiak, 
analytik spoločnosti Finlord. 

Fakt, že v posledných mesia-
coch došlo k výraznému vývoju 
nákupných zvyklostí spotrebite-
ľov, potvrdzuje aj Patrik Čanec-
ký, konateľ spoločnosti LPP Slo-
vakia. Zastrešuje módne značky 
Reserved, Cropp, House, Mohito 
či Sinsay. „Sme nútení flexibilne 
reagovať na zmeny, či už v zlo-
žení kolekcií, ich dizajne či ce-
notvorbe,“ približuje. Práve v dô-
sledku takýchto komplikácií sa 
v máji poslal do konkurzu aj slo-
venský výrobca a predajca oble-
čenia Zajo Outdoor. Rozhodol sa 
tak, lebo mal podlžnosti voči via-
cerým veriteľom.

Maloobchodný analytik Ľubo-
mír Drahovský predpokladá, že 
ak sa situácia v dohľadnom ča-
se nevráti do normálu, existenč-
né problémy budú mať aj ďal-
šie značky. Budú nútené hľadať 
novú filozofiu ponuky aj preda-
ja. Tomčiak odhaduje, že nega-
tívny stav v segmente bude pre-
trvávať ešte niekoľko kvartálov. 
„Extrémne zlá bude prvá polovi-
ca budúceho roka,“ hovorí.

Katarína Runnová ©hn

katarina.runnova@mafraslovakia.sk

Firma Cama eu sa sťahuje zo Slovenska, ale aj z Poľska či z Česka. SNÍMKA: REUTERS

Úder korony...

 Dokončenie zo strany 1

V otvorenom liste, ktorý Best 
Hotel Properties spolu s ďalšími 
združeniami cestovného ruchu 
poslali vláde začiatkom mesiaca, 
boli pritom konkrétne návrhy. 
Požiadavky pre mestské hotely 
zahŕňali napríklad príspevok na 
fixné náklady, zníženie sadzby 
DPH na päť percent počas dvoch 
prvých rokov a potom 10 percent 
na tri roky, reštart bonus pri pri-
jímaní nových zamestnancov, ale 
aj odpustenie a neskôr iba odklad 
sociálnych odvodov podľa rovna-
kého modelu ako prispôsobenie 
dane z pridanej hodnoty.

Bez spätnej väzby
Viac ako tri týždne však nepriš-
la žiadna odpoveď. Napokon bol 

list posunutý ministrovi financií. 
Podľa vyjadrení akciovky sa rieše-
ní ani aktivity zo strany zástupcov 
vlády, ministerstva dopravy či fi-
nancií doteraz nedočkali. Preto sa 
rozhodli pristúpiť k výpovediam. 

Vedenie firmy pritom poukazuje 
na to, že zoštíhlenie stavov sa ne-

týka len zamestnancov hotelov, ale 
aj firmy, ktorí sú na hotel napoje-
ní, napríklad dodávatelia potravín, 
drogériového tovaru, ale aj služieb.

Okolité štáty
Kým vo väčšine krajín okamžite 
prijali komplexné opatrenia na 

záchranu cestovného ruchu, slo-
venská vláda poskytla iba „prvú 
pomoc“, ktorá bola pre väčšinu 
hotelov a penziónov nedostatočná 
a chaotická. Od marca tak prišlo 
o prácu v odvetví viac ako 20-tisíc 
ľudí. 

Prezident Zväzu hotelov 
a reštaurácií Marek Harbuľák pri-
tom v polovici septembra avizoval, 
že ak nebudú prijaté požiadavky, 
o ktoré teraz žiadajú podnikate-
lia sektora, výpoveď môže v naj-
bližších mesiacoch dostať ďalších 
36-tisíc zamestnancov. 

„Nie je čas a niet sa na čo vyho-
várať,“ vyjadril sa počas protest-
ného pochodu pred Úradom vlády 
Harbuľák. „Štát nezabezpečí prá-
cu tak efektívne a bude ho to stáť 
podstatne viac peňazí ako to, ke-
by prišiel s pomocou pre naše od-
vetvie,“ dodal.

Grand Hotel River Park v Bratislave znova otvorí až 9. októbra. SNÍMKA: DREAMSTIME

O ZNAČKE

Francúzska módna sieť Cam 
a eu vznikla v roku 1984. 
Vtedy otvoril jej zakladateľ 
Jean Pierre prvý butik s dám-
skou módou. O sedem rokov 
neskôr oslavovala firma dôleži-
tý míľnik – vo Francúzsku otvo-
rila stú prevádzku s obleče-
ním. V roku 2000 sa prvýkrát 
dostala za hranice, konkrétne 
do Poľska a Španielska. O dva 
roky neskôr expandovala do 
Talianska a na Slovensko. 
Značka pôsobí aj v Belgicku, 
Rumunsku či Maďarsku. Vlani 
dosiahla módna sieť obrat vo 
výške 560 miliónov eur.

 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

 0 10.10.2025 103,676 -0,715 0 15.8.2030 105,315 -0,523

 0,5 25.5.2025 105,227 -0,605 0 25.11.2030 102,495 -0,2424

 1,75 15.11.2025 112,172 -0,582 0,5 15.11.2029 108,345 -0,396

 0,8 22.6.2025 106,792 -0,612 0,1 22.6.2030 103,853 -0,29

 0,25 15.7.2025 104,387 -0,649 0 15.7.2030 104,087 -0,408

 0 10.10.2025 103,676 -0,715 0 15.8.2030 105,315 -0,523

 0,625 7.6.2025 103,332 -0,084 4,75 7.12.2030 145,781 0,207

 0 31.1.2025 101,284 -0,294 1,25 31.10.2030 109,968 0,248

 1,85 1.7.2025 107,447 0,272 1,65 1.12.2030 107,477 0,881

 2,4 17.9.2025 109,1 0,537 0,95 15.5.2030 101,03 0,838

 0,875 15.9.2025 107,508 -0,612 0 15.9.2030 103,289 -0,324

Vládne dlhopisy 28. 9. 2020

 Meď: 5 813,9 /t
 Hliník: 1 564,5 /t

Lehota platnosti: od 21.  9.  2020 do 25.  9.  2020

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

Názov posledná  ročné  ročné
 cena v EUR nárast max. min.

Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh, 
pri povolenke len v EUR

Európska energetická 
burza v Lipsku

DE Phel Base D   58,62 24,04 633828 0,43
DE Phel Peak D   69,74 28,10 340625 0,07

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 186  28. 9. 2020

USA USD 1,1670  

Japonsko JPY 123,02  

Bulharsko BGN 1,9558  

Česká republika CZK 27,133  

Dánsko DKK 7,4459  

V. Británia GBP 0,90508  

Maďarsko HUF 364,12  

Poľsko PLN 4,5502  

Rumunsko RON 4,8743  

Švédsko SEK 10,5863  

Švajčiarsko CHF 1,0816  

Island ISK 162,40  

Nórsko NOK 11,0580  

Chorvátsko HRK 7,5500  

Rusko RUB 91,8152  

Turecko TRY 9,1073  

Austrália AUD 1,6513  

Brazília BRL 6,4552  

Kanada CAD 1,5620  

Čína CNY 7,9510  

Hongkong HKD 9,0443  

Indonézia IDR 17 388,30  

Izrael ILS 4,0474  

India INR 86,0255  

Južná Kórea KRW 1 364,72  

Mexiko MXN 25,9525  

Malajzia MYR 4,8728  

Nový Zéland NZD 1,7791  

Filipíny PHP 56,612  

Singapur SGD 1,6028  

Thajsko THB 36,965  

JAR ZAR 19,8905  

Štát Množstvo Kód Stred

Kurzový lístok ČNB
č. 187 (vybrané meny) 28. 9. 2020

Austrália 1 AUD 16,380

Bulharsko 1 BGN 13,856

EMÚ 1 EUR 27,105

Chorvátsko 1 HRK 3,590

Japonsko 100 JPY 22,081

Kanada 1 CAD 17,415

Maďarsko 100 HUF 7,464

Poľsko 1 PLN 5,950

Rumunsko 1 RON 5,559

Rusko 100 RUB 29,988

Švajčiarsko 1 CHF 25,101

USA 1 USD 23,294

Veľká Británia 1 GBP 29,110

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 867,45 TR OZ
Striebro 23,22 TR OZ
Platina 874,15 TR OZ
Paládium 2 257,67 TR OZ

Antimón 99,65 % 5600/5800 USD/mT

Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 2,7/2,9 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 0,95/1,05 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 0,9/1 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 0,79/0,8 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 15,35/15,65 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 170/200 USD/Kg

Germánium kov 975/1020 USD/Kg

Germánium - dioxid  900/950 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 145/165 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 1950/2050 USD/mT

Ferromangán 1032/1065 USD/mT

Mangán elect. 1635/1700 USD/mT

Ortuť – USD/flsk

Molyb Fe65 West 20,75/21,2 USD/Kg 

Molyb Fe60 China – USD/Kg

Ruthénium 266/270 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 6,1/7 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 940/950 USD/mT

Silicon Metal Lumps 1700/1800 USD/mT

Tantal 60/64 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 6,75/7,65 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 3,6/4 USD/Kg

Tungsten Ferro 24/29 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 24,5/25 USD/Kg

Vanadium Pentox 5/6 USD/lbs

Wolframite – USD/MTU

Meď GRADE "A" 6543,55 6612,5 6628,5 USD/mT
Olovo 99,97 % 1811 1812 0 USD/mT
Hliník 99,70 % 1712,5 1745 1748 USD/mT
Hliník - zliatina 1497,25 0 0 USD/mT
Nikel 99,80 % 14220 14460 0 USD/mT
Cín 99,85 % 17150 17260 17335 USD/mT
Zinok 99,995 % 2356,75 2412,5 0 USD/mT

Kovy

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

 -0,55 -0,40 0,46 0,53 0,71 0,78 1,00 1,06 1,15 1,21 1,28 1,34
 0,08 0,23 0,12 0,18 0,20 0,26 0,23 0,30 0,26 0,34 0,30 0,40
 0,03 0,18 0,01 0,21 -0,02 0,28 0,09 0,29 0,13 0,33 0,16 0,36
 -0,22 -0,02 -0,19 0,01 -0,17 0,03 -0,14 0,06 -0,09 0,11 -0,05 0,15
 -0,85 -0,60 -0,94 -0,60 -0,81 -0,61 -0,80 -0,60 -0,78 -0,58 -0,72 -0,52
 -0,30 -0,04 0,07 0,13 0,15 0,21 0,35 0,41 0,50 0,56 0,58 0,64

Eurodepozity   28. 9. 2020 Hodnoty k 17:45 CET

MS202316/01

MS202317/01

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., 

v súčinnosti s Dozornou radou Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
podľa § 5  ods. 3  zákona č. 552/2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme v  znení neskorších 
predpisov a  Zásad výberového konania na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií členov 
predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 
Bratislava. Termín na doručenie prihlášok do výberového konania je do 09. 10. 2020. Bližšie 
informácie o predmetnom výberovom konaní sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy 
a výstavby SR (https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726).

MS202292/01  

I N Z E R C I A




