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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

2020401130 31562361

2743860

1533760

1210100

1337460

2209977

1533760

676217

685544

703303

27750

675553

684553

54000

27750

26250

35250

649303 649303

649303

1495056

1495056 327

1495056

1495056 327
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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

2020401130 31562361

11618

10954

664

664

10954

10954

664 664

664
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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

2020401130 31562361

533379 533379

651422

61206 61206

61206

61206 61206

61206

79 79

21423

20000
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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/

2020401130 31562361

20000

79 79

1423

271561 271561

336268

271561 271561

331306

21815
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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

2020401130 31562361

271561 271561

309491

4962
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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

2020401130 31562361

200533 200533

232525

76 76

181

200457 200457

232344

504 504

494

504 504

494

1210100 1337460

726673 725371

380291 380291

380291 380291

74544 72928

74544 72928
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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

2020401130 31562361

270536 255995

270536 255995

1302 16157

483427 612089
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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

2020401130 31562361

481927 611089

17801 177552

170400

17801 7152

19243

444883 433537

1500 1000

1500 1000



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

2020401130 31562361

100342 360342

100342 360370

100342 360342

28

86843 322820

47 60

76864 316093

23 23

9327 45447

9327 45447

-39945

582 1142

13499 37550



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

2020401130 31562361

23431 44189

715 5091

715 5091

715 5091

11568 12760

11425 12608

11425 12608

143 152
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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

2020401130 31562361

-10853 -7669

2646 29881

1344 13724

1344 13724

1302 16157
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POZNÁMKY 
 

Individuálnej účtovnej závierky 
Účtovná jednotka : ZTS INMART  a.s. 

 
Obdobie : 01/2020– 12/2020 

                     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 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 
Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID 19  na naše podnikateľské aktivity v oblasti výskumu a vývoja  a dospeli 
sme k záveru, že tieto nebudú mať podstatný vplyv na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov.  
Zrušenie výzvy v oblasti strategického výskumu Ministerstvom školstva výrazne ovplyvní činnosť  spoločnosti 
v ďalšom roku. 
 
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 
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 nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku 
 inak: 

 
6) Podnik obstaral iným spôsobom  dlhodobý hmotný majetok    Áno  Nie 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: 
 

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere      Áno  Nie 
Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval: 

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

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

 
 
 8)  Podnik nakupoval zásoby        Áno  Nie 
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.  
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Splatná daň z príjmov za účtovné obdobie: 

Z účtovného VH upraveného o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane  bol vyčíslený základ dane,  
pre rok 2020. Ide  o daňovú stratu vo výške -3102 € . 

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. 
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Prístroje a zariadenia zaradenie pre projekt OP VaV 2007-2013 sú zaradené a odpisované tak, aby 
účtovné odpisy boli ukončené   súčasne s ukončením projektu  . 

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu  pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové 
metódy pri stanovení účtovných odpisov: 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

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

Dopravné prostriedky  4 roky  25% Lineárna  

Oceniteľné práva  6 rokov  16,6 % Lineárna 

    

 

 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   9 000     9 000 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 0  27 750     27 750 

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  26 250   649 303  675 553 
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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  9 750     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 1 495 606 

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 1 495 056 

Opravné položky 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          



9 
 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  
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 
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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  
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 -24.08.2021 

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 



11 
 

Náklady Náklady na výskum 
Náklady vynaložené 

v bežnom období na vývoj 
– neaktivované 

Náklady vynaložené 
v bežnom období na vývoj 

- aktivované 

0 0 60 000 0 

 

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                        

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP 

a podiely  
v spoloč-

nosti 
s pods-
tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-
ný 

DFM 

Pôžičky 
s  dobou 

splat-
nosti 

najviac 
jeden 
rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté 
pred-

davky na  
DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618 

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

0 10 954 664 0 0 0 0 0 11 618  

Opravné položky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 10 954       10 954 

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

0 0 664 0 0 0 0 0 664 

Stav na konci 
účtovného 0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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obdobia 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0 0 664 0 0 0 0 0 664 
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obdobia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo  

   

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

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

a b c d e f 
Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

DGT Bratislava 33%    0 

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

ZTS a.s. Martin 2% 2% 1 230 751 53 302 664 

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x 664 

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

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

Spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky  

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

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

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

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

V roku 2020 spoločnosť  nevytvárala opravné položky k pohľadávkam 

 

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

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote 
splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 0  0 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu    

Iné pohľadávky 79 0 79 

Dlhodobé pohľadávky spolu 79 0 79 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 150 411 121 150 271 561  

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    
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Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu    

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 0  0 

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 150 411 121 150 271 561 

 
14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 

inou formou zabezpečenia   
Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom  

 

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 76 181 

Bežné bankové účty 200 457 232 344 

Bankové účty termínované 0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 200 533 232 525 

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

majetku 
Spoločnosť nemá opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku   

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

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

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

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

 

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

G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní 

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR 

Text V EUR 

BO PO 

Základné imanie celkom 380 291 380 291  

Počet akcií (a.s.) 11458 11458 

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

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná 
spoločnosť) 

0 0 

 0 0 

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

Hodnota upísaného vlastného imania 0 0 

Hodnota splateného základného imania 0 0 

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , 
alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má 
účtovná jednotka podstatný vplyv. 

0 0 

 

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

Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk   16 157 

Vysporiadanie účtovného zisku   Bežné účtovné obdobie 

Do  zákonného rezervného fondu 1616 

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0 
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Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 0 

Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov  14 541 

Iné  0 

Spolu  16 157 

 

 

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

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 1 000 1 500  1 000  0  1 500 

Rezerva na audit   1 000 1 500  1 000  0  1 500 

           

      

      

      

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:         
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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 

           

      

      

      

 
22. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov  0  0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov  0  0 

Krátkodobé záväzky spolu 483 427  612 089 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 483 427 177 552 

Záväzky po lehote splatnosti 0 434 537 

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

odloženom daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 
a daňovou základňou, z toho: 375 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      79 1 423 

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad  -1 344 -13 724 
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Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad    

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Iné   

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu  0  0 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov     

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu     

Čerpanie sociálneho fondu      

Konečný zostatok sociálneho fondu 0 0 

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

Spoločnosť nevydala dlhopisy  

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

finančných výpomociach 
 

 

 

 

Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 

predchá-
dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

             

             



20 
 

             

Krátkodobé bankové úvery 

             

             

       

 
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 

 Zmluva o pôžičke  EUR  3%  31.12.22 140 850 140 850 140 850 

       

Zmluva o finančnej 
výpomoci EUR 3% 31.12.22 240 000 240 000 240 000 

Krátkodobé pôžičky 
 

       

       

       

Krátkodobé finančné výpomoci 

       

       

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

obdobie  
Spoločnosť neúčtuje o derivátoch  

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

Spoločnosť  nemá položky zabezpečené derivátmi  

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

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu  

 
 
 



21 
 

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0 

   

   

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 0 100 342 360 342 0 0 

Švédsko 0 0 0 0 0 0 
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30. 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: 715 5 091 

Ostatné výnosy – odmena za posunutie  splatnosti  715 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:   

   

   

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

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 
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Tržby za vlastné výrobky    0    0 

Tržby z predaja služieb 100 342   360 342 

Tržby za tovar     

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou     

Čistý obrat celkom   100 342   360 342 

 

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch 

I. Informácie o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby: 76 864 316 093 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:     

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky  1 500 1 000 

   

   

   

Ostatné významné položky nákladov na služby, z toho: 75 364 315 093 

Nájomné  3 406 3 406 

Inzercia  1 227 1 227 

Služby  1 889 1 747 

Ostatné – rôzne  8 842 14 713 

Ostatné služby- projektové  - vývoj 60 000 294 000 

   

Finančné náklady, z toho: 0 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 



24 
 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 11 568 12 760 

- Úroky  11 425 12 608 

- Ostatné náklady      143 152 

Mimoriadne náklady, z toho:   

   

   

 

32. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1 500  1 000 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1 500  1 000 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov    

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 

  

 
 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

34. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
 účtovné obdobie 

Základ dane Daň Daň 
v % Základ dane Daň 

Da
ň 

v % 
a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 2 646 x X    29 881 x X 

teoretická daň  x 556 21 x 6 275 21 

Daňovo neuznané náklady - 5 748 - 1 207 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 - 3 102 -651 21    - 67 479 - 14 171 21 

Splatná daň z príjmov x 0  x 0  

Odložená daň z príjmov x 1 344 21 x 13 724 21 

Celková daň z príjmov  x 1 344 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 
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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 roku 2020  neboli poskytnuté žiadne príjmy  ani výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov ani iným orgánom účtovnej jednotky  .  
 

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 

- úroky z úverov    11 425 

  

Spolu 11 425 

 
 

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 tieto nebudú mať podstatný vplyv na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 
mesiacov.  
Zrušenie výzvy v oblasti strategického výskumu Ministerstvom školstva výrazne ovplyvní činnosť  spoločnosti 
v ďalšom roku .     
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 Prehľad  zmien vlastného imania   

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

Položka vlastného 
imania 

Bežné účtovné obdobie 
Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie  380 291  0  0  0  380 291 

Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely           

Zmena základného 
imania          

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie           

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové 
fondy           

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

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 1 302 0 - 16 157 1 302 

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 (+/–) 

2 646 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) (+/–) 

13 565       60 704 

. 1. 1.  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (+) 

9 327 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 (+/–) -6 472 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 (+) 11 425 12 608 

A. 1. 9.  Úroky účtované do výnosov (–)   -715   - 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 (+/–) 

 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) 

-48 918 44 818 

A. 2. 1.  Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (–/+) 79 744 262 847 

A. 2. 2.  Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/–)  -128 662 - 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) 

 -32 707 135 403 

A. 3.  Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností (+) 

715 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.) 

 -31 992 140 494 

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.) 

 -31 992 140 494 

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) 

- 31 992          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 (+/–) 

200 533 232 525 

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 (+/–). 

200 533 232 525 
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1.   Základné údaje o spoločnosti 
 
Obchodné meno:  ZTS INMART a.s. 
Sídlo:    T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky   
Dátum založenia:  1. 5. 1992 na čas neurčitý 
IČO:    31 562 361 
IČ DPH:   SK2020401130    
Zaregistrovaná:  Obchodný register Okresného súdu Nitra  
    Oddiel: Sa, vložka č.10428/N 89/L 
 
Základné imanie:  380 291,02 EUR 
 
Predmet činnosti:   
-   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  
 
 
Orgány spoločnosti: 
 
od 1.1.2020 – 31.12.2020 
 
Predstavenstvo :  

František Zvrškovec - predseda      
Ing.Bohumil Fedor    - člen 

   Mgr.Martina Šolcová   - člen 
 
Dozorná rada:       
                    Ing. Miroslava Sanigová  - člen  
          Ing. Marián Novosad  - člen 
      Oľga Puchoňová   - člen 
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Predstavenstvo predkladá v zmysle  zákona §20 o účtovníctve ročnú finančnú správu v  nasledovnom rozsahu: 

Informácie v zmysle §20 ODSEK 1:  

a) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, 

o významných rizikách a neistotách, ktorým je vystavená:  

Spoločnosť dosiahla v roku  2020 zisk vo výške  1 302 €  , ktorý súvisí so 

zmluvou o spoločnom výskume .  Náklady pozostávali z výskumných  

nákladov, odpisov a bežných prevádzkových nákladov.   

    
Spoločnosť zvážila všetky potenciálne dopady COVID 19 na podnikateľské aktivity 
v oblasti výskumu a vývoja a dospela k záveru, že tieto nebudú  mať podstatný vplyv 
na činnosť spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov. 
 
Zrušenie výzvy v oblasti strategického výskumu Ministerstvom školstva výrazne 
ovplyvní činnosť spoločnosti v ďalšom roku.  
 

 
Strategický zámer :   
 
1. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosti bol  realizovaný  

projekt : Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní.  
Projekt sa realizoval na základe  Zmluvy medzi ZTS INMART, a.s. a  Agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre  Štrukturálne fondy EU 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá  bola uzatvorená 
a podpísaná dňa  14.12.2010. Partnerom v realizácii projektu bola Slovenská 
technická univerzita v Bratislave v súlade so zmluvou o partnerstve zo dňa 
9.12.2010. Spoločnosť naďalej rozvíja svoju vedomostnú základňu pre rozvoj 
geotermálnych energetických systémov a vytvára partnerstvá pre realizáciu svojich 
strategických zámerov.  

 
2. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosť bude v najbližších 

rokoch realizovať interný projekt s cieľom vývoja metódy tzv. blokovej ťažby.  
Uplatnením výsledkov tejto metódy môže dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov 
pre banský a energetický priemysel.  
Na základe strategického zámeru predstavenstvo buduje partnerstvá a vzťahy 
v záujme realizácie výskumu a vývoja zameraného na realizáciu špeciálnych 
technologických zariadení geotermálnych systémov.  
 

3. Spoločnosť sa zúčastnila prípravy viacerých projektov a spoločne s akademickou 
obcou  bola  očakávaná odpoveď na podanú žiadosť o NFP na Výskumnú agentúru  
(z marca 2019). 
Výskumnej agentúre sa nepodarilo vyhodnotiť predmetnú výzvu, čím bola 
spôsobená podstatná zmena v plánovaní spoločnosti .  
 

Predstavenstvo nepredpokladá riziká  z podnikateľskej činnosti, a vyskytujúce 
problémy   sa riešili priebežne v rámci hospodárskeho roka . 
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Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prevažne cez predstavenstvo a pre výkon iných 
výskumných aktivít uzatvára zmluvné vzťahy s vybranými expertami a svojou 
činnosťou neovplyvňuje životné prostredie. 

 
b.) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za      ktoré sa vyhotovuje výročná správa: 

Spoločnosť pripravuje registráciu na Ministerstve školstva. Ktorá ju 

oprávňuje          k vykonávaniu výskumu a vývoja. 

c.) Predpokladom  budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky: 

Spoločnosť predpokladá v nasledovnom období vyvážené hospodárenie. 

d.) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: 

Spoločnosť v sledovanom období uskutočňovala výskum a vývoj 

existujúcich a nových výrobkov. Spoločnosť v sledovanom období 

nevynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

e.) Nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov 

a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej 

jednotke: 

Spoločnosť v nasledovnom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie 

v materskej účtovnej jednotke. 

f.) Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2020 : 

Ročná účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s., Nové Zámky za rok 2020 

bola vykonaná spôsobom  stanoveným príslušnými predpismi pre zúčtovacie obdobie. 

Daňové priznanie bude  odovzdané do 30.06.2021 .  

 
Hospodársky výsledok spoločnosti je účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnom 
účtovníctve k 31.12.2020 . 
 
Návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku: 
 
Hospodársky výsledok účtovný pred zdanením :  
- Zisk  :                                                               2 645,75  €  
Daň z príjmu odložená :                                    - 1 344,19  €      
Daň z príjmu splatná:                                          00,00  € 
 
Výsledok hospodárenia za  
účtovné obdobie                                  
- zisk   :                                                  1 301,56  € 
 
Návrh: 
Zisk    vo výške 1 301,56  €    zaúčtovať  nasledovne :  
- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške            130,16 € 
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- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške            1 171,40 €   
 
 
Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu: 
 
1. Schváliť účtovnú závierku za rok 2020 
     Zisk    vo výške 1 301,56  €    zaúčtovať  nasledovne :  
- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške        130,16 € 
- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške               1 171,40 €   
 
Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve :  
Po  zaúčtovaní hospodárskeho výsledku z roku 2020 bude zostatok  
- na účte 417 000 Zákonný rezervný fond                                 74 674,33  € 
- na účte 428 000 Nerozdelený  zisk minulých rokov    271 707,52  € 
 

 

 

 

 

 

 

 

g.) Údajoch podľa osobitného predpisu: 

Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné postavenie 

a činnosť účtovnej jednotky nenastali žiadne. Účtovná jednotka nerealizovala 

žiadne nové obchody so spriaznenými osobami, okrem vypočítaných 

a odsúhlasených úrokov z finančných úverov.  

 

h.) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 
Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie 
dostatočné pre  posúdenie aktív a pasív spoločnosti. 

 
 
3.  Správa a riadenie spoločnosti: 
 
a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti vydala  
     vyhlásenie o dodržiavaní  zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku      

prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance  . 
 Kódex správy a riadenia spoločnosti je zverejnený na stránke www.ztsinmart.sk 
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b)  Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom , všetky právne úkony 
scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami 
spoločnosti výlučne do   kompetencie štatutárneho orgánu. Metódy riadenia spoločnosti sú 
zverejnené na stránke  www.ztsinmart.sk 

 
  
c)  Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku  
     všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej  
     činnosti, vzhľadom na jej charakter a  uplatňuje  Kódex správy a riadenia spoločností na     

Slovensku  . 
 Spoločnosť nemá odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločnosti.  
 
d)  Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov 
     spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti. 
 
e)  Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom  
     a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky  
     spadajúce do jeho pôsobnosti. 
     S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti   
     predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov  
     spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti 
     s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti. 
     Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2020, schváleniu    
     účtovnej závierky za rok 2020 a plánovaným aktivitám v roku 2021 je   naplánované  na 

29.6.2021. 
             
 
f)  Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho 
    členmi :    František Zvrškovec  
     Mgr.Martina Šolcová  
     Ing.Bohumil Fedor  
 
    Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich 
    zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení. 
    Na valnom zhromaždení  bude predložený návrh na  výbor pre audit . 
 
    V roku 2020 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 2021,  rozhodnutiam o 
    nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti  
    spoločnosti a riadenie strategických plánov a projektu  v oblasti výskumu a vývoja .  
 

 

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 7: 

 
a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku     spoločnosti 

emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli 
    všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené 
    na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857.   
    Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na  
    podiel na likvidačnom zostatku pri  likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje  
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    v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti. 
    Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
    trhu.     
 
b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií. 
c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 30.06.2020 ,    dosiahli  
    kvalifikovanú  účasť na základom imaní spoločnosti akcionári: 
 
    SEAFLY a.s. Bratislava                           17,34 % 
    KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava            12,77 % 
    UHORSKO a.s. Bratislava                       19,98 %. 
     
d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej 
    cenných papierov. 
 
e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu  
   nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti. 
 
f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by 
    mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či  
    obmedzeniam hlasovacích práv. 
 
g) Pre menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy 
    určené Obchodným zákonníkom. 
     
    Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie  
    jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov 
    predstavenstva je päť rokov. 
    Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva  - akcionárov spoločnosti 
    predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo. 
    Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou  
    dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné  
    zhromaždenie, zverejnenej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou    
    burzové správy  najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia    je definovaný  
    návrh zmeny.  
    O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným zhromaždením sa spisuje notárska  
    zápisnica. 
 
h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Stanovami v súlade s Obchodným  

zákonníkom a právomoci    rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do 
pôsobnosti valného   zhromaždenia. 

    
   Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať  
   v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred 
   súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje  
   o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami 
   vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä: 
 
   a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, 
   b/ vykonáva zamestnávateľské práva, 
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   c/ zvoláva valné zhromaždenie, 
   d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 
   e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu, 
   f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných 
       kníh a ostatných dokladov spoločnosti, 
   g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti, 
   h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: 
 
         l. návrhy na zmeny stanov  
        2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov 
        3.ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane 
           určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát                          
        4.návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti 
        5.návrh na odmeňovanie členov  dozornej rady, 
 
        - informuje valné zhromaždenie o: 
        1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za  
            predchádzajúci rok 
         2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním  
            pripomienok dozornej rady. 
 
 
  Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť 
  zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých 
  prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda. 
 
i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých 
   platnosť  by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov. 
 
j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa  
    poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.  
 

 

Spoločnosť  ZTS INMART  a.s. Nové Zámky, nie je povinná vypracovať konsolidovanú 

účtovnú závierku.  

 

 

František Zvrškovec – predseda predstavenstva    

Mgr.Martina Šolcová  – člen predstavenstva  

   Ing.Bohumil Fedor     –  člen predstavenstva   
 

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo 

 
 
Prílohy :  - Úplná ročná účtovná závierka .  
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Vývoj hospodárenia spoločnosti ZTS INMART a.s. 
             Výkaz ziskov a strát v  EUR Rok 2017 Rok 2018  Rok 2019 Rok 2020 

A Čistý obrat  307 684 430 485 360 342 100 342 
 Výnosy z hosp. činnosti  spolu  940 684 430 484 360 370 100 342 
 Tržby z predaja služieb  307 684 430 484 360 342 100 342 
 Tržby z predaja DHM  0 0 0 0 
 Ostatné výnosy z hosp. činnosti  0 0 28 0 
B Spotreba mat.,ener.a ostat.nesklad.dod. 54 170 60 47 
 Služby 649 531 301 089 316 093 76 864 
 Pridaná hodnota 251 099       129 225       44 189 23 431 
C Osobné náklady 0 0 0 0 
 Mzdové náklady 0 0 0 0 
 Odmeny členom org. spoločnosti 0 0 0 0 
 Náklady na sociálne poistenie 0 0 0 0 
 Sociálne náklady 0 0 0 0 
D Dane a poplatky 23 0 23 23 
E Odpisy dlhod.nehm. a dlhod.hmot. majetku 37 319 45 569 45 447 9 327 
III. Tržby z predaja dlhod. majetku a mat. 0 0 0 0 
F Zostat. cena predan.dlhod. maj. a mat. 0 0 0 0 
I Použ,a. zruš.rez.do výn.z hosp.čin.a 

účtov.vzniku kompl.nákl.bud.období 
0 0 0 0 

G Tvorba rez. na hospod.čin. a zúčtov. 
komplex.nákl.bud.období 

0 0 0 0 

V Zúčt. a zruš.oprav. položiek do  výnosov 
z hospod. činnosti 

0 0 0 0 

H Tvorba oprav.pol. do nákladov na hosp.čin. 0 0 0 0 
VI. Ostatné  výnosy z hospod.čin. 0 0 0 0 
I Ostatné náklady na hosp.činnos 1 167 1 301 1 142 582 

 Oprávné položky k pohľadávkam 12 79 25  598      -39 945 0 
 Výsledok hospod. z hospod. činnosti 200 011 130 010 37 550 13 499 
VII. Tržby z predaja cen. pap. a podielov 0 0 0 0 
K Predané cenné papiere a vklady 0 0 0 0 
IX. Výnosy z dlhod. fin. majetku 0 0 0 0 
X. Výnosy z krátkod. finanačný  majetok 0 0 0 0 

L                Tvorba a zúčt.opr.pol.k fin. majetku     
XII. Výnosové úroky 17 238 12 091 5 091 715 
N Nákladové úroky 15 535 15 536 12 608 11 425 
XIII. Kurzové zisky 0 0 0 0 
K . Predané cenné papiere a podiely  0 0 0 0 
O. Kurzové straty 0 0 0 0 
XIV. Ostatné  výnosy z fin. čin. 0 0 0 0 
P. Ostatné náklady na fin. čin. 171 185 152 143 
 Výsledok hospodárenia z fin. činnosti -9 422 -3 630  - 7 669 - 10 853 
 Výsledok z hospod. z bežnej čin. pred zdan. 190 589 126 380 29 881 2 646 

 Daň z príjmov z bežnej činnosti  45 395 39 637 13 724 1 344 
 Daň z príjmov za bežnej činnosti splatná 960 0 0 0 
 Daň z príjmov za bežnej činnosti odložená 44 435 39 637 13 724 1 344 
 Výsledok hospod. z bežnej činnosti po 

zdan. 
145 194 86 743 16 157 1 302 

XVIII. Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 
U Mimoriadne náklady 0 0 0 0 
 Výsled. hospod. za účtov. obdobie po zdan. 145 194       86 743       16 157 1 302 
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Majetková súvaha spoločnosti v € Rok 2017  Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Spolu majetok 1 767 036 1 539 332 1 337 460 1 210 100 
A Pohľadávky za upísané vlastné imanie     
B Neobežný majetok 776 860 731 541 685 544 676 217 
B.1 Dlhodobý nehmotný majetok - súčet 702 553 693 553 684 553 675 553 
B.2 Dlhodobý hmotný majetok - súčet 73 643 37 324 327 0 
 Pozemky stavby     
 Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí 73 343 36 774 327 0 
 Ostatný dlhod. hmotný majetok 300 550 0 0 
 Opravná položka k nadobudnut. majetku 0 0 0 0 
B.3 Dlhodobý fin. majetok súčet 664 664 664 664 
 Podielové cenné papiere a podiely 

v ovládanej osobe 
    

 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

10 954 0 0 0 

 Ostatné dlhod. cenné papiere a podiely 664 664 664 664 
C  Obežný majetok 989 687 807 301 651 422 533 379 
C.1 Zásoby súčet 0 61 206 61 206 61 206 
C.2 Dlhodobé pohľadávky súčet 234 783 155 147  21 423 79 
 Pohľadávky z obch. styku voči prepoj.  účt.jedn. 180 000 140 000 20 000 0 
 Odložená daňová pohľadávka 54 783 15 147 1 423 79 
C.3 Krátkodobé pohľadávky súčet 385 357 498 917 336 268 271 561 
 Pohľadávky z obchodného styku 339 187 480 698 309 491 271 561 
 Pohľadávky z obch. styku voči prep.jedn.  339 187 18 219 21 815 0 
 Ostatné pohľadávky  265 261 0 0 0 
 Daňové pohľadávky 21 735 0 4 962 0 
 Iné pohľadávky 24 435 0 0 0 
C.4 Finančné účty súčet 369 547 92 031 232 525 200 533 
 Peniaze 579 112 181 76 
 Účty v bankách 368 968 91 919 232 344 200 457 
D Časové rozlíšenie 489 490 494  504 
 Náklady budúcich období 489 490 494 504 
 Príjmy budúci období     
 
 

     

Spolu vlastné imanie a záväzky 1 588 869 1 539 332 1 337 460 1 210 100 
A Vlastné imanie 622 471 709 214 725 371 726 673 
A.1 Základné imanie 380 291 380 291 380 291 380 291 
A.2 Kapitálové fondy 0 0 0 0 
A.3 Fondy zo zisku súčet 0 0 0 0 
 Zákonný rezervný fond 49 735 64 254 72 928 74 544 
 Oceňovacie rozdiely z precenenia   0 0 0 
A.4 Výsledok hospodárenia min.  rokov 47 251 177 926 255 995 270 536 
 Nerozdelený zisk  minulých rokov 47 251 177 926 255 995 270 536 
 Neuhradená strata  minulých rokov 0 0 0 0 
A.5 Výsl.hospodárenia za  účt. obdobie 145 194 86 743 16 157 1 302 
B Záväzky 1 144 565 830 118 612 089 483 427 
B.1 Rezervy 1500 1 000 1 000 1 500 
 Rezervy ostatné  1 500 1 000 1 000 1 500 
 Krátkodobé rezervy     
B.2 Dlhodobé záväzky súčet 0 0 0 0 
 Odložený daňový záväzok  0 0 0 0 
B.3 Krátkodobé záväzky súčet 1 143 065 829 118 611 089 481 927 
 Záväzky z obchodného styku 536 729 178 787 177 552 17 801 
 Záväzky voči spoločníkom a združeniu     
 Záväzky voči zamestnancom     
 Záväzky zo soc. zabezpeč.     
 Daňové záväzky a dotácie 960 29 389 0 19 243 
 Ostatné záväzky 605 376 620 942 433 537 444 883 
B.4 Bankové úvery a výpomoci     
C Časové rozlíšenie 0  0 0 
 Výdavky budúci období 0  0 0 
 Výnosy budúcich období 0  0 0 
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Finančné ukazovatele   
Ratio analysis 

  
2020 2019 

v EUR v EUR 

  
Pridaná hodnota v % Pridaná hodnota   

23,35% 
  

12,26% 
Gross profit margin Tržby z predaja tovaru a služieb     

  
  

Celková likvidita Obežné aktíva   
1,10 

  
1,03 

Current ratio Krátkodobé záväzky     

* krátkodobá finančná stabilita a platobná schopnosť, predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období, pozitívna hodnota 1.5 -
2.5, nie pod 1.0 

  
Bežná likvidita Obežné aktíva - zásoby   

0,98 
  

0,93 
Quick ratio Krátkodobé záväzky     

* krátkodobá finančná stabilita a platobná schopnosť, predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období, pozitívna hodnota 1,0 - 
1.5 

  
Okamžitá likvidita Obež.aktíva - zásoby - krátk.pohľ.   

0,41 
  

0,38 
  Krátkodobé záväzky     

* okamžitá platoná schopnosť, predpoklad podniku plniť záväzky v najbližšom období, pozitívna hodnota 0.2 - 0.8 

  
Doba obratu pohľadávok Pohľadávky   

988 
  

336 
Receivables days Tržby / počet dni     

*priemerná doba splácania pohľadávok   
  

Doba obratu záväzkov Záväzky   
84 

  
205 

Payables days Náklady na predaný tovar / počet dni     

*priemerná doba splácania záväzkov   
  

Doba obratu zásob Zásoby   
223 

  
62 

Inventory on hand Tržby/počet dní     

*priemerná doba držania zásob   
  

Krytie úrokov HV pred úrokmi a zdanením   
1,17 

  
2,97 

Interest cover Nákladové úroky     

* minimálna 3, optimálna hodnota je 8   
  

Rentability celkového kapitálu HV   
0,11% 

  
1,21% 

ROA Celkové aktíva     

*ROA - ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia   
  

Rentabilita vlastného kapitálu HV   
0,18% 

  
2,23% 

ROE Vlastné imanie     

* ROE - ziskovosť, miera zhodnotenia zdrojov, efektívnosť finančného riadenia   
 
 


