ZTS INMART a.s., He kova 9, 037 75 Martin, I O 31 562 361

Polro ná správa za 1. polrok 2009
Regulovaná informácia pod a Zákona 429/2002 Z.z, zverejnená d a 26.8.2009 o 16.00 hodine.

§ 35 ods. 2 písm. a:
l. Ú
Ú
-

tovná závierka za sledovanú as ú tovného obdobia
tovná závierka v rozsahu:
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Poznámky k ú tovnej závierke tvoria samostatnú prílohu polro nej správy, ktorej
sú as ou je preh ad pe ažných tokov.
Ú tovnú závierku za l. polrok 2009 audítor neoveril.

Dopl ujúce informácie:
V rámci predmetu innosti spolo nos vykonáva najmä:
- podnikate ské poradenstvo a v rámci toho správu majetku iných spolo ností
- správu portfólia spolo ností z jej majetkovej ú asti výkon práv spolo níka,
zamestnáva dvoch pracovníkov a vlastnou innos ou prakticky neovplyv uje životné
prostredie.
V roku 2009 spolo nos zaznamenala pokles príjmov v dôsledku platobných problémov
obchodných partnerov. Spolo nos je vystavená bežným podnikate ským rizikám –
platobná neschopnos obchodných partnerov a závislos na hospodárení spolo nosti
tvoriacich jej portfólio, ktoré sa vyvíjali nepriaznivo.
Vzh adom na charakter a rozsah innosti spolo nosti s dvoma zamestnancami možno
tvrdi , že innos spolo nosti priamo neovplyv uje ani životné prostredie ani
zamestnanos . Vzh adom na uvedené spolo nos prešla od 1.7.2009 do režimu innosti
na zmluvnom základe bez pracovníkov v trvalom pracovnom pomere.
b) Po skon ení ú tovného obdobia nenastali nijaké udalosti osobitného významu.
c) V období do konca ú tovného obdobia neo akávame nijaké zásadné zmeny vo vývoji
spolo nosti.
d) Spolo nos toho asu nevykonáva innosti v oblasti výskumu a vývoja.
e) Spolo nos nenadobudla nijaké vlastné akcie, do asné listy, ani obchodné podiely
f) K 1. polroku spolo nos nepredkladá nijaké návrhy na vyrovnanie strát z minulých
období.
g) Údaje pod a osobitných predpisov spolo nos nepredkladá.
h) Spolo nos nemá organiza nú zložku v zahrani í.
2. Vzh adom na charakter innosti spolo nosti sú poskytnuté údaje a informácie dostato né
pre posúdenie aktív a pasív spolo nosti.

3. Správa a riadenie spolo nosti:
a) Spolo nos vzh adom na sú asný charakter rozhodujúceho predmetu innosti nevydala
kódex o riadení spolo nosti
b) Spolo nos je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom a ním splnomocneným
výkonným riadite om – prokuristom, pri om všetky právne úkony scudzovania nehnute ného majetku spolo nosti patria v súlade so zákonom a stanovami spolo nosti výlu ne do
kompetencie štatutárneho orgánu.
Spolo nos nemá rozpracované špeciálne metódy riadenia. Vo svojej innosti sa riadi
Platnými zákonmi SR, najmä Obchodným zákonníkom, Stanovami spolo nosti a
vnútornými riadiacimi normami, najmä organiza ným poriadkom a ekonomickými
pravidlami.
c) Spolo nos vo svojej innosti uplat uje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku
všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnate ný druh a úrove služieb.
Vzh adom na charakter a rozsah innosti spolo nos neuplat uje nijaký formalizovaný
kódex riadenia.
d) Vnútorná kontrola správy a riadenia spolo nosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov
spolo nosti, predstavenstvom a dozornou radou spolo nosti.
e) Valné zhromaždenie spolo nosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom
a Stanovami spolo nosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky
spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spolo nosti
predstavuje právo akcionára ako spolo níka podie a sa pod a zákona a Stanov
spolo nosti
na jej riadení, zisku a likvida nom zostatku po zrušení spolo nosti s likvidáciou. Tieto
práva uplat uje akcionár na valnom zhromaždení spolo nosti.
D
1.
2.
3.

a 28.5.2009 sa uskuto nilo riadne valné zhromaždenie spolo nosti s programom:
Otvorenie a vo ba orgánov valného zhromaždenia
Výro ná správa o hospodárení za rok 2008
Schválenie individuálnej ro nej ú tovnej závierky a rozhodnutia o vyrovnaní
hospodárskeho výsledku za rok 2008, schválenie audítora
4. Informácia o plánovaných podnikate ských aktivitách na rok 2009
5. Odvolanie a vo ba lenov orgánov spolo nosti
6. Záver
Na valnom zhromaždení sa zú astnili 3 akcionári s podielom nominálnej hodnoty ich akcií
na základnom imaní 37,58 %.
Akcionár uplat uje svoje práva na valnom zhromaždení predkladaním dotazov, návrhov a
hlasovaním o nich spôsobom ur eným Stanovami spolo nosti.
f) Predstavenstvo spolo nosti je troj lenné a v prebiehajúcom funk nom období sú jeho
lenmi: František Zvrškovec
Ing. Milan Albert
Ing. Marian Novosad
Predstavenstvo nemá osobitné výbory.

Predstavenstvo prerokúva rozhodujúce otázky súvisiace s innos ou spolo nosti
definované
Stanovami, vyhodnocuje výsledky hospodárenia spolo nosti, prerokúva a rozhoduje o
podnikate skej orientácii a pláne spolo nosti na najbližšie obdobie, prerokúva a predkladá
materiály na zasadnutia valného zhromaždenia.
Na zasadnutí d a 8.1.2009 rozhodlo o premene menovitých hodnôt akcií a základného
imania z Sk na Eur.
Na zasadnutí d a 30.3.2009 a 10.6.2009 rozhodlo o prechode na režim innosti bez
zamestnancov v pracovnom pomere.
4. alšie údaje o spolo nosti:
a) Na základné imanie spolo nosti vo výške 11 458 000 Sk bolo pri vzniku spolo nosti
emitovaných 11 458 akcií zaknihovaných na doru ite a, ktoré boli všetky v procese
kupónovej privatizácie a kótovania trhu cenných papierov zaradené na obchodovanie na
regulovanom trhu.
Okrem uvedených kme ových akcií spolo nos nijaké iné akcie, ani cenné papiere
neemitovala.
b) Spolo nosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevodite nosti emitovaných akcií.
c) Pod a stavu ku d u konania valného zhromaždenia, t.j. 28.5.2009 dosiahli kvalifikovanú
ú as na základom imaní spolo nosti akcionári:
SEAFLY a.s. Bratislava
17,34 %
KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava
12,77 %
UHORSKO a.s. Bratislava
19,98 %.
d) Stanovy spolo nosti neur ujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majite ovi jej
cenných papierov.
e) Spolo nos neemitovala zamestnanecké cenné papiere.
f) Spolo nos neemitovala akcie s obmedzenými hlasovacími právami
g) Spolo nosti nie sú známe nijaké dohody medzi majite mi cenných papierov, ktoré by
mohli vies k akýmko vek obmedzeniam prevodite nosti cenných papierov, i
obmedzeniam hlasovacích práv.
h) Pre menovanie a odvolanie lenom štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy
ur ené Obchodným zákonníkom.
Funk né obdobie lenov štatutárneho orgánu je pä ro né. lenov predstavenstva volí
valné zhromaždenie, ktoré sú asne ur uje predsedu predstavenstva jednoduchou vä šinou
hlasov prítomných akcionárov.
Zmenu Stanov spolo nosti schva uje valné zhromaždenie kvalifikovanou 2/3 vä šinou
hlasov prítomných akcionárov.
Návrhy kandidátky a zmien predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.
i) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a právomoci
rozhodovania o vydaní i spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného
zhromaždenia.

Štruktúra a po ty emitovaných akcií sú definované v Stanovách spolo nosti. V tom zmysle
rozhodnutie o vydaní, i spätnom odkúpení akcií je rozhodnutím o zmene stanov, ktoré
Schva uje valné zhromaždenie kvalifikovanou vä šinou hlasov prítomných akcionárov.
j) Spolo nosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli ú innos , alebo ktorých
platnos by skon ila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
k) Spolo nos neeviduje nijaké dohody medzi ou a lenmi orgánov týkajúce sa
poskytovania náhrad pri ukon ení funkcie. So zamestnancami mala uzavreté pracovné
zmluvy ur ujúce všetky podmienky vrátane vz ahov po ukon ení pracovného pomeru.

§ 35, ods. 2, písm. b
Priebežná ú tovná závierka tvorí samostatnú prílohu polro nej správy.

§ 35, ods. 2, písm. c
Týmto vyhlasujeme, že priebežná ú tovná závierka za l. polrok 2008 poskytuje
pod a našich najlepších znalostí pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finan nej
situácie a hospodárskeho výsledku emitenta ZTS INMART a.s. Martin.
Ing. Milan Albert, výkonný riadite
Helena Stachová, vedenie ú tovníctva

§ 35 ods. 3
Emitent nie je povinný vypracova konsolidovanú ú tovnú závierku.

§ 35 ods. 7
Ú tovná závierka obsahuje údaje v požadovanej štruktúre.

§ 35 ods. 8
Poznámky sú vyhotovené v štruktúre vyžadovanej zákonom o ú tovníctve.
Údaje v poznámkach k ú tovnej závierke sú vyhotovené v štruktúre, ktorá umož uje
porovna vývoj – obsahujú údaj za porovnate né obdobie predchádzajúceho ú tovného
obdobia , kone né údaje za predchádzajúce ú tovné obdobie a aktuálne sledované obdobie.

§ 35 ods. 9
V prvých šiestich mesiacoch ú tovného obdobia 2009 nedošlo k nijakým dôležitým
udalostiam, ktoré by mali zásadnú odozvu a vplyv na finan né postavenie a innos
emitenta.
Spolo nos je vystavená bežným podnikate ským rizikám, ako nesolventnos partnerov,

nedostato né využitie kapacít a podobne.

§ 35 ods. 10
Informácia o obchodoch so spriaznenými osobami je sú as ou priebežnej ú tovnej
závierky a jej poznámok.
V sledovanom období spolo nos neuzavrela nijaké nové obchody so spriaznenými
osobami.

§ 35 ods. 11
Polro ná správa nebola overená audítorom.

Súvaha (v tis.Sk)

k 30.06.2008 k 30.6.2008 k 31.12.2008
po prep. na € v tis. Sk
v tis. Sk
kurzom
30,1260

k 31.12.2008 k 30.06.2009
po prep.na € v celých €
kurzom
30,1260

10 575

351 025

10 946

363 341

333 294

3 824

126 933

3 666

121 689

116 558

884

29 343

726

24 099

18 968

DLHODOBY FINANCNY MAJETOK

2 940

97 590

2 940

97 590

97 590

OBEŽNÝ MAJETOK

6 745

223 893

7 248

240 590

216 734

2
695

66
23 070

1
0

33
0

11
0

KRÁTKODOBÉ POH ADÁVKY

4 821

160 028

5 961

197 869

187 170

FINAN NÉ Ú TY

1 227

40 729

1 286

42 687

29 553

199

32

1 062

STRANA AKTÍV
NEOBEŽNÝ MAJETOK
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

ZÁSOBY
DLHODOBÉ POH ADÁVKY

ASOVÉ ROZLÍSENIE

6

2

STRANA PASÍV
VLASTNÉ IMANIE

10 575

351 025

10 946

363 341

333 294

9 928

329 549

10 645

353 349

300 667

ZÁKLADNÉ IMANIE

11 458

380 336

11 458

380 336

380 291

1 497

49 724

1 497

49 691

49 735

- 1626

- 53 973

- 2 032

- 67 450

- 76 687

- 1402

- 46 538

- 278

- 9 228

647

21 446

301

9 992

18

597

29

963

506

553

18 356

190

6 308

32 068

0

0

0

00

0

FONDY ZO ZISKU
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH
ROKOV
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA Ú TOVNÉ
OBDOBIE
ZÁVÄZKY
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
BANKOVÉ ÚVERY A VÝPOMOCI

Výkaz ziskov a strát

VÝROBA
VÝROBNÁ SPOTREBA
PRIDANÁ HODNOTA
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Tržby z predaja dlhodobého majetku

k 30.6.2008 k 30.6.2008 k 31.12.2008
po prep. na € v tis. Sk
v tis. Sk
kurzom
30,1260

- 52 672
32 627

k 31.12.2008 k 30.06.2009
po prep.na € v celých €
kurzom
30,1260

308

10 224

1 289

42 787

8 577

592

19 684

1 138

37 775

9 313

- 285

9 460

151

5 012

- 736

7

232

12

398

93

159

5 278

317

10 522

5 126

0

0

0

Ostatné výnosy z hospodárskej innosti

00

0

Ostatné náklady na hospodársku innos

1

33

19

631

0

- 1 461

- 48 496

- 1 436

- 47 666

- 53 226

101

3 353

239

7 933

2 102

210

6 970

0

210

6 970

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSP.
INNOSTI
Výnosové úroky
Tržby z predaja CP a podielov

0

Predané CP a podiely
Výnosy z dlhodob. fin. majetku
Ostatné výnosy z finan nej innosti
Ostatné náklady na finan nú innosti
VÝSLEDOK HOPODÁRENIA Z FINAN NEJ
INNOSTI
DAN Z PRIJMOV Z BEZNEJ CINNOSTI
odložená (+/-592)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ
INNOSTI
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ
INNOSTI
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA Ú TOVNÉ
OBDOBIE

ZTS INMART a.s., Martin

0

980

32 530

3

99

4

133

45

1 494

56

1 859

1 548

59

1 958

1 167

38 737

554

0

0

0

9

299

- 278

- 9228

- 1 402

- 46 538

- 52 672
0

- 1 402

- 46 538

- 278

- 9 228

- 52 672

ZTS INMART a.s.
He kova 9
037 75 Martin

Poznámky k ú tovnej závierke za polrok k 30.6.2009
-

A/

neoveruje audítor

Informácie o ú tovnej jednotke
l. Ú tovná jednotka
Názov:
Sídlo:
Dátum vzniku:
I O:
Registrácia:

ZTS INMART a.s.
He kova 9, 037 75 Martin
1.5.1992
31 562 361
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, vložka íslo 89/L

2. Hlavné innosti spolo nosti pod a výpisu z obchodného registra:
- podnikate ské poradenstvo
- vedenie ú tovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
3. Priemerný po et zamestnancov
V roku 2009 pracovali v spolo nosti do 30.6.2009 dvaja zamestnanci, z toho jeden
riadiaci. V rámci úsporných opatrení nezamestnáva od 1.7.2009 v riadnom
pracovnom pomere nikoho, všetky innosti vykonáva na základe dohody o
pracovnej innosti a zmlúv.
4. Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky
Ú tovná závierka spolo nosti je zostavená k 30.6.2009 za obdobie od 1.1. do
30.6.2009 ako priebežná z dôvodu informa nej povinnosti emitenta cenných
papierov – predloženie polro nej správy.
B/

Informácie o orgánoch ú tovnej jednotky

Predstavenstvo : František Zvrškovec
Ing. Milan Albert
Ing. Marián Novosad

- predseda
- len, výkonný riadite
- len

Dozorná rada : Ing. Ján Vojtko, CSc
Ing. Miroslav Kollár
Ing. Alica Dostálová

- len
- len
- len

Spolo nos zastupuje predstavenstvo, podpisujú za u bu spolo ne dvaja lenovia

predstavenstva, alebo samostatne výkonný riadite na základe prokúry.

C/

Informácie o spolo níkoch ú tovnej jednotky

ZTS INMART a.s. je verejná akciová spolo nos , ktorá emitovala akcie na doru ite a.
Akcionármi sú právnické a fyzické osoby, príslušníci SR a R.
ZTS INMART má svoj majetkový podiel v:
- VUNAR PRODUCT a.s. Nové Zámky
36 513 €
- DGT a.s. Bratislava
10 954
- SB INMART, a.s. Bardejov
16 265
Podiel menší ako 20%:
SBAJ INMART, a.s. Martin
ZTS Martin
D/

100 %
33 %
24,5%

100 ks akcií
33 ks akcií
49 ks akcií

33 194 €
664

100 ks akcií
2 ks akcií

Informácie o konsolidovanom celku

Spolo nos nemá povinnos zostavi konsolidovanú ú tovnú závierku.
E/

Informácie o ú tovných zásadách a ú tovných metódach

Ú tovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spolo nosti.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Oce uje sa obstarávacou cenou. Pri zaradení sa zostaví odpisový plán, ktorý vychádza
z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia.
Odpisova sa za ína prvým d om mesiaca nasledujúceho po uvedení do používania.
Nehmotný majetok do 996 € s dobou použite nosti dlhšou ako l rok nebude
spolo nos považova za dlhodobý nehmotný majetok a bude o om ú tova na ú te
518. V hodnote od 996 – 1660 € dobou použite nosti dlhšou ako rok bude
považova za dlhodobý nehmotný majetok.
Hmotný majetok do 996 € Sk bude považova za zásobu a pri zaradení do spotreby
bude ú tova na ú te 501.
Cenné papiere a podiely sú ocenené obstarávacími cenami.
Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami, ktoré zah ajú aj náklady
súvisiace s obstaraním.
Zákazková výroba nie je realizovaná.
Poh adávky, pe ažné prostriedky a ceniny, záväzky sú ocenené menovitou hodnotou.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a asovej súvislosti s ú tovným obdobím.
Rezervy sú záväzky s neur itým asovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na
krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oce ujú sa v o akávanej výške
záväzku.
Odložené dane sa vz ahujú na do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou majetku a
záväzkov vykázaných v súvahe a ich da ovou základ ou a aj na možnos umorova

da ovú stratu v budúcnosti
O leasingu ú tovná jednotka v r. 2009 neú tuje.
O derivátoch ani majetku a záväzkoch zabezpe eného derivátmi sa neú tuje.
F/

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

V prvom polroku 2009 nebol obstaraný ani predaný žiadny nehmotný ani hmotný
majetok.
Pokra ovalo sa v odpisovaní evidovaného majetku.
V dlhodobom finan nom majetku nenastala oproti minulému obdobiu zmena.
30.6.2008 v tis.Sk
Pod.CP a pod.spol. v dcérskej UJ
Pod.CP a pod.spol.s podst.vplyv.
Ostatné dlhod. CP a podiely
Spolu

1 100 000
820 000
1 020 000
2 940 000

30.6.2008 v €

36 513
27 219
33 858
97 590

30.6.2009 v €

36 513
27 219
33 858
97 590

Obežný majetok:
zásoby poklesli z 2000 Sk/66 € na 11 €
dlhodobé poh adávky vo výške 695 tis. Sk/23 070 € boli preú tované na krátkodobé
poh adávky z obchodného styku boli evidované k 30.6.2008 vo výške 1 014 tis. Sk/
33 659 €, k 30.6.2009 eviduje spolo nos takéto poh adávky vo výške 33 082 €,
z toho 25 066,48 po lehote splatnosti.
iné krátkodobé poh adávky vzrástli z 3 727 tis. Sk/123 714 € na 154 088 €
poskytnutím pôži ky ako krátkodobej finan nej výpomoci. Pôži ka je riadne
úro ená.
finan ný majetok pozostáva z finan ných prostriedkov uložených na bežných
ú toch vo VÚB a v Tatra banke a z hotovosti v pokladni spolo nosti.
asového rozlíšenie - náklady budúcich období poklesli zo 6000 Sk/199 € na 2 €.
G/

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Vlastné imanie
Základné imanie
Zák. rez. fond
Výsl.hosp.min.r.
Výsl.hosp.ú t.ob
d

K 30.6.2008 K 30.6.2008
K 31.12.2008
K 31.12.2008 K 30.6.2009
v tis. Sk
v€
v tis. Sk
v€
v€
9 928
329 549
10 645
353 349
300 667
11 458
380 336
11 458
380 336
380 291
1 497
49 724
1 497
49 691
49 735
- 1 626
- 53 973
- 2 032
- 67 450
- 76 687
- 1 402
- 46 538
- 278
- 9 228
- 52 672

Predstavenstvo spolo nosti na svojom zasadnutí d a 8.1.2009 rozhodlo o premene
menovitej hodnoty základného imania z Sk na €. Rozdiel bol zú tovaný v prospech
rezervného fondu.
V roku 2008 boli vytvorené krátkodobé rezervy na nevy erpanú dovolenku, poistné,

audit, zverejnenie údajov v OV. V druhom polroku sa bude ešte ú tova o erpaní
rezervy na energie.
Sociálny fond je tvorený po as roka vo výške 0,6% z vymeriavacieho základu.
erpaný bol ako príspevok na stravu a v rámci sociálnej podnikovej politiky
v oblasti starostlivosti o pracovníkov.
alšiu as dlhodobých záväzkov tvorí odložený da ový záväzok vo výške 486 €
Krátkodobé záväzky tvoria záväzky:
- z obchodného styku (ú et 321) 822 €
- vo i zamestnancom a pois ovniam 25 964 €, da ovému úradu 5 538 €
v súvislosti s vyplatením miezd a ostatných náležitostí pracovníkom pri
rozviazaní pracovného pomeru k 30.6.2009
Valné zhromaždenie d a 28.5.2009 rozhodlo o zaú tovaní straty z r. 2008 vo výške
278 330,19 Sk/9 238,89 € na ú et Neuhradená strata minulých rokov.

H/

Informácie o výnosoch
Tržby z predaja vl. výr. a služieb
Výnosové úroky

I/

30.6.2008 v tis. Sk
30.6.2008 v €
30.6.2009 v €
308
10 224
8 577
101
3 353
2 102

Informácie o nákladoch

Prevažnú as tvoria prevádzkové náklady:
Spotreba materiálu a energie
služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy

30.6.2008 v tis. Sk
30.6.2008 v €
30.6.2009 v €
89
2 954
2 922
503
16 730
6 391
1 009
33 493
47 271
7
232
93
159
5 278
5 126

Finan né náklady – ostatné náklady na finan nú innos 1 548 €.
J/

Informácie daniach z príjmov

Spolo nos v roku 2009 neplatí preddavky na da , ú tuje len o dani z úrokov a
dani z príjmu zo závislej innosti.
K/

Informácie o údajoch na podsúvahových ú toch

Neú tovalo sa.
L/

Informácie o príjmoch a výhodách lenov štatutárnych orgánov, dozorných

orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky
Žiadne.

M/

Informácie o skuto nostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje

ú tovná závierka, do d a zostavenia ú tovnej závierky
Žiadne nenastali.
Poznámka: slovenské koruny na eurá boli prepo ítané kurzom 30,1260

Vypracovala: Stachová
V Martine, 24.8.2009

Preh ad o pe ažných tokoch
Preh ad o pe ažných tokoch bol spracovaný s použitím nepriamej metódy vykazovania pe ažných tokov
z prevádzkovej innosti.
Pe ažnými prostriedkami sa rozumejú v spolo nosti pe ažné hotovosti, ekvivalenty pe ažných hotovostí,
pe ažné prostriedky na bežných ú toch v bankách, kontokorentný ú et a as zostatku ú tu peniaze na ceste,
ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným ú tom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými ú tami.
Pe ažnými ekvivalentmi sa rozumie v spolo nosti krátkodobý finan ný majetok, ktorý je zamenite ný za vopred
známu sumu pe ažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch
mesiacoch ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.
Pe ažné toky lení spolo nos v preh ade na:
1. pe ažné toky z prevádzkovej innosti, ktorou je innos , ktorá súvisí s predmetom podnikania ú tovnej
jednotky a ostatné innosti, ktoré súvisia s hospodárskou innos ou ú tovnej jednotky, okrem investi nej
innosti a finan nej innosti.
2. pe ažné toky z investi nej innosti, ktorou je obstaranie a vyradenie dlhodobého nehmotného majetku,
dlhodobého hmotného majetku a tej asti dlhodobého finan ného majetku, ktorý nie je sú as ou pe ažných
ekvivalentov.
3. pe ažné toky z finan nej innosti, ktorou je innos , ktorej dôsledkom sú zmeny v hodnote a štruktúre
vlastného imania a zmeny dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov, ktoré nesúvisia s prevádzkovou
innos ou a investi nou innos ou.
Spolo nos medzi pe ažné toky z prevádzkovej innosti zahrnula tiež poskytnuté krátkodobé pôži ky (vrátane
úrokov, ktoré sa k nim viažu) z dôvodu, že slúžili na zabezpe enie hospodárskej innosti spolo nosti.
Preh ad pe ažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania pe ažných tokov z prevádzkovej
innosti

Ozn.

Obsah položky

Pe ažné toky z prevádzkovej innosti
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z
príjmov (+/–)
A. 1.
Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej
innosti pred zdanením da ou z príjmov (sú et A 1. 1 až A 1. 13) (+/–)
A. 1. 1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)
A. 1. 2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na
bežnú innos , 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 (+/–)
A. 1. 6.
Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/–)
A. 1. 7.
Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (–)
A. 1. 8.
Úroky ú tované do nákladov (+)
A. 1. 9.
Úroky ú tované do výnosov (–)
A. 1.10.
Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným
ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (–)
A. 1.11.
Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným
ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)
A. 1. 12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa
považuje za pe ažný ekvivalent (+/–)
A. 1. 13.
Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok
hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/–)
A. 2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa ú ely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú as ou
pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok
hospodárenia z bežnej innosti (sú et A 2. 1 až A 2. 4)
A. 2. 1.
Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (–/+)

Bežné
ú tovné
obdobie
1.1.200930.6.2009 v
eurách
-52 672
3 836

Minulé
obdobie
1.1.200830.6.2008
v tis.Sk

- 1 402
79

Minulé
obdobie
1.1.200830.6.2008
po prep.na €
kurz. 30,1260

-

46 539
2 622

5 126

812

-2 102

34 35

11 227

-1 752

58 156

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

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/–)
Zmena stavu zásob (–/+)
Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku,
ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (–
/+)
Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných
tokov (+/–), (sú et Z/S + A 1 + A 2)
A. 3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných
inností (+)
A. 4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do
finan ných inností (–)
A. 5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
za le ujú do investi ných inností (+)
A. 6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (–)
Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/–), (sú et Z/S + A.1. až A.6.)
A. 7.
Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
za le ujú do investi ných inností alebo finan ných inností (–/+)
A. 8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú innos
(+)
A. 9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na prevádzkovú
innos (–)
A. 10.
Ostatné položky ovplyv ujúce pe ažné toky z prevádzkovej innosti
isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/–), (sú et Z/S + A.1 až
A.9.)
Pe ažné toky z investi nej innosti
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 ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa
považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených 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
ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú
za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na
obchodovanie (+)
B. 7.
Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej
ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (–)
B. 8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou
jednotkou inej ú tovnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného
celku (+)
B. 9.
Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím
osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnej
jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (–)
B. 10.
Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnej jednotke, ktorá je
sú as ou konsolidovaného celku (+)
B. 11.
Príjmy z prenájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku
používaného a odpisovaného nájomcom (+)
B. 12.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových
inností (+)
B. 13.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
za le ujú do prevádzkových inností (+)
B. 14.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné
toky z finan nej innosti (–)
B. 15.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z
finan nej innosti (+)
B. 16.
Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni
do investi ných inností (–)

23 205
3

-14 401

- 3 075

789

113

-13 612
465

- 2 962
-11

-13 147

- 2 973

-

102 071
3 751

98 320
365

-

98 686

B. 17.

Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú innos
(+)
B. 18.
Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investi nú innos
(–)
B. 19.
Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investi nú innos (+)
B. 20.
Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investi nú innos (–)
B.
isté pe ažné toky z investi nej innosti (sú et B 1 až B 20)
Pe ažné toky z finan nej innosti
C. 1.
Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C 1. 1 až C 1. 8)
C. 2.
Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finan nej innosti (sú et C 2. 1 až C 2. 10)
C. 3.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do
prevádzkových inností (–)
C. 4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (–)
C. 5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z
investi nej innosti (–)
C. 6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investi nej
innosti (+)
C. 7.
Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni do
finan ných inností (–)
C. 8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+)
C. 9.
Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos
(–)
C.
isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C 1 až C 9)
0
D.
isté zvýšenie alebo isté zníženie pe ažných prostriedkov (+/–)
(sú et A + B + C)
E.
Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku
ú tovného obdobia (+/–)
F.
Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci
ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov
vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/–)
G.
Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným
ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka
(+/–)
H.
Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na
konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku
d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/–).

0

-

-13 147

- 2 973

98 686

42 700

4 200

139 414

29 553

1 227

40 729

1 227

40 729

0

29 553

