
 

 

 

Emitent : ZTS  INMART a.s.  T.G.Masaryka 1 ,  940 48 Nové Zámky,  

IČO : 31 562 361  

 

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu 

počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2012. 

 

 

Regulovaná informácia 

vyhotovená podľa § 36 zákona 429/2002 z.z. 

zverejnená dňa 24.10.2012  o 10,00 hod. 

 

 

a.) Vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým došlo  počas  príslušného obdobia, ich 

dopad na finančnú situáciu emitenta a ním ovládaných osôb . 

V sledovanom období boli realizované opatrenia vyplývajúce z uznesenia valného zhromaždenia 

spoločnosti zo dňa 27.06.2012 a predstavenstva  a.s. súvisiace s organizáciou, riadením a realizáciou 

projektu Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní . 

 Spoločnosť  nemá zamestnancov v pracovnom pomere. Výkon činnosti je zabezpečený na 

zmluvnom základe.  

Naďalej  sú v realizácii opatrenia na zníženie nákladov, ktoré taktiež vyplývajú  z uznesenia 

valného zhromaždenia .  

 

 

b.) Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta a ním ovládaných osôb 

v príslušnom období.  

Hospodárenie spoločnosti sa vyvíja podľa očakávania a plánu.  

Finančná situácia sa zlepšila vplyvom zníženia nákladov a racionalizácie činností  .  
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Súvaha  ( €) 
 

k 30.09.2011 k 30.09.2012 

Strana aktív  323681 699703 

Neobežný majetok 98844 377615 

Dlhodobý hmotný majetok 50713 329484 

Dlhodobý finančny majetok 48131 48131 

Obežný majetok 224678 322048 

Zásoby 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 214761 137727 

Krátkodobé pohľadávky 0 183747 

Finančné účty 9917 574 

Časové rozlíšenie 159 40 

Strana pasív  323681 699703 

Vlastné imanie 297777 269165 

Základné imanie 380291 380291 

Výsledok hospodárenia minulých rokov -165451 -140702 

Výsledok hospodárenia za účtové obdobie 33202 -20159 

Kapitálové fondy  38252 38252 

Fondy zo zisku  11 483 11483 

Záväzky 25904 430538 

Rezervy 1200 0 

Dlhodobé záväzky 371 371 

Krátkodobé záväzky 24333 430167 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 
   

Výkaz ziskov a strát  ( €) 
 

k 30.09.2011 k 30.09.2012 

Výroba 1800  

Výrobná spotreba 10760 11977 

Pridaná hodnota -8960 -11977 

Osobné náklady 0 0 

Dane a poplatky 16 0 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 8163 1844 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 49636 36000 

Zostatková cena  predaného  dlhodobého majetku a materiálu 1883 44259 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 

Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti 30614 -22080 

Tržby z predaja cenných papierov a podielov  16268 0 

Predané cenné papiere a podiely 16265 0 

Výnosové úroky 2783 2029 

Nákladové úroky 0  

Kurzové zisky 0  

Kurzové straty 0  

Ostatné náklady na finančnú činnosť 198 108 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 2588 1921 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 33202 -20159 

Výsledok hospodárenia za účtové obdobie 33202 -20159 

ZTS INMART   a.s.   Nové  Zámky 


