
 

 

 

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 2010. 

 

 

Regulovaná informácia 

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

zverejnená dňa 30.10.2010  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 zrealizované opatrenia vyplývajúce z uznesenia valného 

zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.6.2010 súvisiace so zmenou sídla spoločnosti, zmenou orgánov 

spoločnosti predstavenstva a dozornej rady. Spoločnosť  nemá zamestnancov v pracovnom pomere. 

Výkon činnosti je zabezpečený na zmluvnom základe.  

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.  

Finančná situácia  v spoločnosti sa zhoršuje. Okamžitá likvidita sa darí udržať s výkyvmi na 

pokrytie nákladov na činnosť spoločnosti . 
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Súvaha  (€) 
 

k 30.09.2009 k 30.09.2010 

Strana aktív 304494 277088 

Neobežný majetok 113995 130484 

Dlhodobý hmotný majetok 16405 66088 

Dlhodobý finančny majetok 97590 64396 

Obežný majetok 190497 146475 

Zásoby 11 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 190067 146124 

Finančné účty 419 351 

Časové rozlíšenie 2 129 

Strana pasív 304494 277088 

Vlastné imanie 300110 272593 

Základné imanie 380291 380291 

Výsledok hospodárenia minulých rokov -76687 -134852 

Výsledok hospodárenia za účtové obdobie -53229 -22581 

Kapitálové fondy  49735 49735 

Záväzky 4384 4495 

Rezervy 0 0 

Dlhodobé záväzky 506 703 

Krátkodobé záväzky 3878 3792 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

   

Výkaz ziskov a strát  (€) 
 

 k 30.09.2010  

Výroba 15356 3127 

Výrobná spotreba 12659 8001 

Pridaná hodnota 2697 -4874 

Osobné náklady 49543 7558 

Dane a poplatky 122 99 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 7689 14143 

Tržby z predaja dlhodobého majetku  17 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti   

Ostatné náklady na hospodársku činnosť  8 

Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti -54657 -26665 

Tržby z predaja cenných papierov a podielov   36514 

Predané cenné papiere a podiely  33194 

Výnosové úroky 3050 2145 

Nákladové úroky   

Kurzové zisky   

Kurzové straty   

Ostatné náklady na finančnú činnosť 1622 1381 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1428 4084 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti -53229 -22581 

Výsledok hospodárenia za účtové obdobie -53229 -22581 

ZTS INMART ,a.s.   Nové  Zámky 


