






Bratislava – Je to problematika, 
ktorá zamestnáva vlády naprieč 
Európou. Elektrina sa masívne 
zdražuje. Ceny na veľkoobchod-
nom trhu sú rekordné, komo-
dita s dodávkou na budúci rok 
vzrástla od januára na dvojnáso-
bok. Dosah na domácnosti a fir-

my je hmatateľný. Pre energeticky 
náročné podniky priam tragický. 
Jediná slovenská hlinikáreň – 
Slovalco –, ktorá konzumuje až 
osem percent produkcie krajiny, 
je na pokraji zrútenia. Ohlásila na 
dnes tlačovku, na ktorej bude reč 
o možnom ukončení aktivity a zá-
niku pracovných miest. Spoloč-
nosť totiž nemá ani na plný chod 
a zisk je už iba fatamorgána. „Na 
budúci rok sa nám podarilo zabez-

pečiť 80 percent výroby. Fabrika 
by mala byť v takomto prípade 
na nule,“ konštatuje jej šéf Milan 
Veselý.

Kameňom úrazu je pre žiarsku 
hlinikáreň aj kompenzácia od štá-
tu. Zásadný vplyv na hodnotu elek-
triny totiž tvorí cena emisných po-
voleniek, pričom zozbierané sumy 
tečú do Envirofondu. Tie energe-
ticky náročné podniky dostávajú 
späť, no iba do istej miery. V kase 

je zhruba jedna miliarda eur a ria-
diteľ Slovalca apeluje na zmenu. 
„V minulom roku mali vďaka tej-
to schéme naše spoločnosti získať 
18 miliónov eur. Dostali tri, ktoré 
sa prerozdelili medzi jedenásť sub-
jektov,“ povedal Veselý v rozhovore 
pre HN. Podľa generálneho sekre-
tára Asociácie priemyselných zvä-
zov Andreja Lasza ide o neprime-
rane nízku sumu, ktorá je v rozpo-
re so zákonom.

Ťažké časy potvrdzujú aj ďal-
šie priemyselné stálice, naprí-
klad oravský producent ferozlia-
tin OFZ. „Sme v podobnej situá-
cii ako Slovalco. Elektrina je pre 
nás nosným nákladom. Pomáhajú 
vyššie ceny našich výrobkov. Keď 
však klesnú, bude to tiež zname-
nať odstavovanie výroby,“ vysvet-
ľuje šéf fabriky Branislav Klocok.

Viac na strane 10, Nášmu...
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Bratislava – Česko by po posled-
nom roku veľmi dobre vedelo po-
vedať, čo je to pandémia. Zažilo 
až tri veľmi silné vlny, naposledy 
ho síce menšia, ale predsa vlnka 
zasiahla v lete. Rovnako bojovalo 
s preťaženosťou nemocníc, rov-
nako ako u nás zomierali tisíce 
ľudí. Teraz sa však naše cesty 

rozchádzajú. Kým na Slovensku 
evidujeme najvyššie pandemické 
prírastky od apríla, v Česku hlá-
sia relatívny pokoj. Konkrétne: 
sedemdňová incidencia na stoti-
síc obyvateľov je u nás na hod-
note 112, Praha eviduje 31. Prečo 
k tomu došlo? Odborníci hovoria 
o dvoch faktoroch. Prvým je vyš-

šia miera zaočkovanosti. U su-
sedov si totiž nechalo ampulku 
vpichnúť vyše 55 percent ľudí, 
u nás len 42. Druhým je vyso-
ká miera premorenia. Imunológ 
z Ústavu molekulárnej geneti-
ky českej Akadémie vied Václav 
Hořejší začiatkom septembra pre 
portál iDNES odhadol, že proti-

látky, či už po očkovaní alebo 
prekonaní covidu, má v Česku 90 
percent ľudí. Ako však upozor-
ňuje matematik Richard Kollár, 
priaznivý vývoj na západ od nás 
je spôsobený len oneskorením. 
Zhoršenie zasiahne aj ich.  (CHO)

Viac na strane 5, Sme...

Bratislava – Na pozadí aktuálneho 
megaprocesu po teroristických úto-
koch v Paríži v novembri 2015 sa vo 
Francúzsku otvára ďalšia pálčivá té-
ma. Ako narábať s mešitami, ktoré 
sa podieľajú na šírení extrémistické-
ho islamu. Minister vnútra Gérald 
Darmanin oznámil, že vláda sa chys-
tá zatvoriť šesť modlitební v piatich 
okresoch a zrušiť aj istý počet 
asociá cií. Toto rozhodnutie prišlo po 
dôkladnej kontrole 89 podozrivých 
džamijí, ktoré boli v hľadáčiku bez-
pečnostných zložiek od novembra 
2020. Okrem toho Darmanin vyhlá-
sil, že zanikne aj vydavateľstvo Nawa, 
ktoré „podnecuje násilie voči Židom 
a homosexuálom“.  (RED) 

 SNÍMKA: TASR/AP
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Francúzsko 
zatvorí šesť 
mešít

Naše top podniky brzdia. 
Sú za tým drahé energie
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Dve krajiny, dva príbehy: my sa rútime 
do koronapriepasti, Česko je nad vodou

Bratislava – Mysleli to dob-
re, zelený krok francúzskeho  
McDonald’s však nevyšiel. V sna-
he zlikvidovať plastové fľaše začal 
predávať nový produkt. Eau by 
McDo je voda, ktorá je podáva-
ná v recyklovateľných pohároch. 
Háčik je však v cene. Fastfood ju 
ponúka až za sedem eur za liter. 
Ide pritom o vodu z vodovodu, 

ktorú štátny podnik dodáva za 
0,003 eura. „Z právneho hľadis-
ka to pravdepodobne nie je pod-
vod. Je to však zarážajúce. Sme 
ďaleko za skutočnými nákladmi  
McDonald’s,“ uviedol François 
Carlier, delegát Národného zdru-
ženia spotrebiteľov.  (VIV)

Viac na strane 12, Francúzsky...

Ťah McDonald’s zlyhal. 
Drahá voda šokuje ľudí
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Nášmu hliníku hrozí 
pre energie koniec

Bratislava – V hre je koniec fabri-
ky. Zabíja nás cena energií a od 
tohto roku očakávame, že nájdeme 
riešenie, ako ďalej fungovať. To sú 
slová šéfa jedinej slovenskej hlini-
kárne Slovalco v Žiari nad Hronom 
Milana Veselého. HN s ním pri-
niesli rozhovor o neúnosne rastú-
cich cenách vstupov a o možnosti 
ukončenia výroby už v apríli tohto 
roka. Situácia sa stále nezlepšila 
a osud tradičného zamestnávate-
ľa, ktorý v regióne vytvára priamo 
aj nepriamo zhruba 2 500 pracov-
ných miest, stále visí na vlásku.

Na štvrtok totiž ohlásil tlačovú 
konferenciu, na ktorej sa chce ve-
novať hrozbám ukončenia produk-
cie hliníka a s ním spojený prípad-
ný zánik pracovných miest. Dôvo-
dom je rast cien silovej elektriny 
a dlho kritizované nedostatočné 
kompenzácie zo strany štátu pro-
stredníctvom Environmentálneho 
fondu. „Situácia sa neustále zhor-
šuje. Ceny elektrickej energie stú-
pajú. Je preto nutné zmeniť zákon 
o využití Envirofondu,“ potvrdil 

aktuálnu situáciu pre HN šéf Slo-
valca.

Odstavenie hrozí aj 
oravským hutníkom
Košická U. S. Steel, Oravské fero-
zliatinárske závody, Duslo v Šali, 
Považská Cementáreň, CRH, Slov-
naft, Železiarne Podbrezová či 
spomínané Slovalco a ďalší musia 
znášať omnoho vyššie ceny elek-
trickej energie nielen v porovnaní 
s tretími krajinami, ale aj s európ-
skou konkurenciou.

Výsledkom je to, že naše fabri-
ky sa dostávajú na hranu konku-
rencieschopnosti, zvažujú každú 
investíciu a rozmýšľajú o dlhodo-
bom horizonte. „Na budúci rok sa 
nám podarilo zabezpečiť 80 per-
cent výroby. Fabrika by mala byť 
v takomto prípade na nule,“ kon-
štatuje Veselý s tým, že úplné vy-
ťaženie výroby neprichádzalo do 
úvahy, pretože by sa už fabrika 
ocitla v červených číslach.

Ťažké časy potvrdzuje aj orav-
ský výrobca ferozliatin OFZ. „Sme 
v podobnej situácii ako Slovalco. 
Elektrina je pre nás nosným ná-
kladom. Aktuálne nám pomáhajú 
vyššie ceny našich výrobkov. Keď 

však klesnú, bude to pre nás tiež 
znamenať odstavovanie výroby,“ 
potvrdil pre HN šéf fabriky Bra-
nislav Klocok.

Problémy robia kvóty
Systém obchodovania s emisiami, 
ktorý je zároveň hlavným pilierom 
európskej energetickej politiky, 
vznikol už v roku 2005. Cieľom je 
bojovať proti globálnemu otepľova-
niu a motivovať európskych výrob-
cov znižovať uhlíkovú stopu. Tí si 
za vyprodukované emisie platia 
a časť z výnosov dostávajú späť vo 
forme štátnej pomoci.

Problém je však v tom, že cena 
emisných povoleniek nemá vplyv 
len na produkciu priemyselných 
hráčov, ale predražuje aj výrobu 
elektriny, a tým umelo nafukuje ko-

moditu, ktorá je pre mnohých stra-
tegickým výrobným vstupom. Dô-
kazom je cena za megawatthodinu, 
ktorá sa má pohybovať už koncom 
tohto roka na úrovni 150 eur, ale 
bez premietnutia nákladov kvót 
do ceny by to bolo podľa analyti-
kov zhruba o polovicu menej. Pri-
tom čím viac rastie hodnota kvót, 
tým sú umelo nafúknutejšie aj ceny 
elektriny. „Ich priemerná cena v mi-
nulom roku bola 28 eur a aktuálne 
je na historickom maxime 64 eur,“ 
potvrdil pre HN šéf Duslo Petr Blá-
ha s tým, že jeho výrobe robí prob-
lémy aj rast cien zemného plynu. 
Vysoké náklady tak ohrozujú aj 
fungovanie Dusla.

Platia viac, dostávajú menej
Držať nákladovú položku predra-
ženú o cenu emisných povoleniek 
v rovnováhe by mal energeticky 
náročným priemyselníkom u nás 
pomôcť napríklad Envirofond, do 
ktorého každoročne tečú výnosy 
z emisných kvót. Ten mal ku kon-
cu minulého roka na účte 825,8 
milióna eur, pričom len vlani získal 
z tejto činnosti takmer 242 miliónov 
eur a rok predtým ešte o dva milió-
ny viac.

Aj napriek tomu, že finančná re-
zerva s predražovaním cien kvót 
rastie, podpora klesá. Slovenské 
podniky totiž dostali z Envirofon-
du v roku 2017 desať miliónov eur 
na kompenzáciu nákladov na emi-
sie skleníkových plynov a v ďalších 
rokoch to bolo omnoho menej. „Na 
financovanie schémy štátnej po-
moci prevádzkam, v prípade kto-
rých sa predpokladá značné rizi-
ko úniku uhlíka v súvislosti s pre-
mietnutím nákladov kvót do cien 
elektriny, takzvanej kompenzácie, 
sa v roku 2020 vyplatili štyri milió-
ny eur,“ uviedlo tlačové oddelenie 
rezortu životného prostredia.

Pritom pri porovnaní pomoci po-
dobným podnikom medzi rokmi 
2017 a 2019 v západných krajinách 
stúpla napríklad podpora v Nemec-
ku o 180 percent na 561 miliónov 
eur či v Nórsku o 195 percent na 
127 miliónov eur. Kým inde sa roz-
dávajú sociálne kompenzácie pre 
ľudí najviac zasiahnutých ener-
getickou chudobou, u nás regulá-
tor pracuje na znížení zložiek elek-
triny, ktoré vie ovplyvniť. Jednou 
z nich je aj tarifa za prevádzkova-
nie systému, prostredníctvom ktorej 
sa dotujú aj obnoviteľné zdroje. Re-
zort hospodárstva chce časť poplat-
ku vyplatiť z envirofondu. Ten však 
spravuje envirorezort a ministerstvo 
financií, ktoré musia súhlasiť.

PRIEMYSEL
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Sme v podobnej 

situácii ako 

Slovalco. 

Elektrina je pre 

nás nosným 

nákladom.

Branislav Klocok, 
riaditeľ OFZ

Šéf Slovalca Milan Veselý hovorí, že budúci rok pôjde výroba na 80 percent, aby sa dostali na nulu. SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Evergrande sa zachraňuje aj predajom 
podielu v Shengjing Bank štátu
Peking – Zadlžená čínska realitná 
skupina Evergrande Group, ktorá 
má problémy so splácaním svojich 
záväzkov, predá časť svojho podie-
lu v regionálnej banke Shengjing 
Bank štátnemu správcov aktív 
Shenyang Shengjing Finance In-
vestment Group za takmer desať 
miliárd jüanov, čo je v prepočte 
1,3 miliardy eur. Developer mal 
včera ďalší termín splátky úrokov 
z dlhopisov zahraničným verite-
ľom.

Shengjing Bank je jedným 
z hlavných veriteľov Evergrande. 
Banka podľa vyhlásenia pre burzu 
požaduje, aby bol všetok čistý vý-
nos z predaja použitý na úhradu 
dlhu, ktorý u nej spoločnosť má. 
To naznačuje, že nebude môcť po-
užiť finančné prostriedky na iné 
účely. Zrejme tak opäť nesplní svo-
je záväzky voči zahraničným ve-

riteľom. Analytici upozorňujú, že 
predaj akcií banky fakticky pred-
stavuje finančnú pomoc od vlády.

Peking začal zachraňovať
Evergrande mala včera splatiť za-
hraničným majiteľom dlhopisov 
47,5 milióna dolárov. Minulý týž-
deň firme vypršal oficiálny termín 
na vrátenie úroku 83,5 milióna do-
lárov zo zahraničných dlhopisov. 
Jej celkové záväzky presahujú 300 
miliárd dolárov. Stala sa tak jednou 
z najproblémovejších firiem v Číne 
a potáca sa medzi chaotickým kra-
chom s ďalekosiahlymi dôsledka-
mi, riadeným kolapsom alebo me-
nej pravdepodobnou vyhliadkou na 
záchranu zo strany Pekingu.

Investori sa obávajú, že kolaps 
podniku by mohol ťažko zasiahnuť 
čínsky finančný systém a že nega-
tívne vplyvy by sa mohli rozšíriť aj 

do zvyšku sveta. Ever grande predá 
1,75 miliardy akcií Shengjing Bank, 
čo predstavuje takmer 20 percent 
kapitálu tohto finančného domu. 
Podiel developerskej firmy v ban-
ke po predaji klesne na menej ako 
15 percent. Podiel Shengyang Shen-
gjing, naopak, stúpne na vyše 20 
percent a spoločnosť sa stane naj-
väčším akcionárom banky. Podľa 
správy maklérskej firmy CCB In-
ternational si Evergrande požičala 
od Shengjing Bank sedem miliárd 
jüanov. Agentúra Reuters s odvola-
ním sa na informované zdroje tiež 
uviedla, že Peking nabáda štátne 
firmy a vládou podporovaných de-
veloperov, aby kúpili niektoré aktí-
va Evergrande.

Medzi globálnou smotánkou
Spoločnosť, predtým známu aj 
ako Hengda Group, založil v roku 

1996 miliardár a podnikateľ Chuej 
Kcha-len. Ten je známy aj pod me-
nom Sü Ťia-jin. Z malej lokálnej 
firmy vyrástol realitný gigant, ale 
stalo sa tak predovšetkým s po-
mocou požičaných peňazí. Podľa 
internetových stránok Evergran-
de Real Estate firma v súčasnosti 
vlastní vyše 1 300 projektov vo 
viac ako 280 mestách po celej Čí-
ne.

Časopis Forbes vyčíslil osobný 
majetok Chueja na približne 11 mi-
liárd dolárov a jeho firmu zaradil 
medzi 500 najväčších spoločností 
na celom svete, keď obsadila 122. 
miesto. Skupina sa venuje aj iným 
aktivitám ako výstavbe nehnuteľ-
ností. Jej podnikanie sa zameriava 
na výrobu elektrických áut, potra-
vín a nápojov. Okrem toho má tiež 
vo svojom portfóliu viaceré médiá 
a futbalový klub.  (ČTK)

REALITY

EKONOMIKA

Bratislava – Dôvera slovenských 
podnikateľov aj v septembri 
mierne prekročila úroveň spred 
pandémie nového koronavírusu. 
Informoval o tom Štatistický úrad. 
Aj keď sa epidemiologická situá-
cia ďalej zhoršovala a opatrenia 
sprís ňovali, ekonomická nálada 
bola na Slovensku optimistickej-
šia ako pred mesiacom a podstat-
ne lepšia ako pred rokom.

Dôvera sa výrazne zvýši-
la v stavebníctve, mierne v prie-
mysle a v službách. Naopak, 
mierne sa znížila v obchode 
a u spotrebiteľov. Celková dô-
vera podnikateľov v slovenskú 

ekonomiku sa po dvojmesač-
nom poklese opäť mierne zvý-
šila. Sezónne upravený indiká-
tor ekonomického sentimentu 
vzrástol o 0,9 bodu na hodnotu 
100,1 a pohybuje sa mierne nad 
úrovňou bezprostredne pred za-
čiatkom pandémie nového koro-
navírusu. Aktuálna hodnota je 
zároveň výrazne optimistickej-
šia ako v rovnakom období mi-
nulého roka a nachádza sa aj na-
ďalej mierne pod úrovňou dlho-
dobého priemeru o 2,4 bodu.

V porovnaní s obdobím pred 
pandémiou, so septembrom 
2019, bola dôvera podnikate-
ľov výrazne lepšia v službách 
a mierne v obchode aj v staveb-
níctve. Trochu horšia bola ná-

lada v priemysle a výrazne pe-
simistickejšie sa vyjadrili spot-
rebitelia. Po dvojmesačnom 
výraznejšom poklese pri prie-
myselných podnikoch v septem-
bri vzrástla dôvera po sezónnej 
úprave o 1,7 percentuálneho bo-
du na hodnotu 0,7. Vývoj indiká-
tora priaznivo ovplyvnilo najmä 
očakávané zvýšenie produkcie 
v nasledujúcich troch mesia-
coch, a to najmä vo výrobe do-
pravných prostriedkov, textilu 
a odevov.

Sezónne očistený indikátor 
dôvery v službách v septembri 
druhý mesiac za sebou mier-
ne vzrástol, jeho hodnota 13,7 
sa v porovnaní s augustom zvý-
šila o 0,7 percentuálneho bodu. 
Vývoj indikátora bol ovplyvnený 
optimistickejšími hodnoteniami 
dopytu za posledné tri mesiace, 
ako aj očakávaného dopytu, pri-
čom podnikateľskú situáciu res-
pondenti hodnotili negatívnej-
šie. Spotrebiteľská atmosféra na 
Slovensku bola na začiatku sep-
tembra mierne pesimistickejšia 
ako predchádzajúci mesiac. Se-
zónne upravený indikátor spot-
rebiteľskej dôvery medzimesač-
ne klesol o 1,4 bodu na hodnotu 
–20,2 bodu.

Spotrebitelia boli v porovnaní 
s minulým mesiacom optimistic-
kejší len v očakávaniach úspor. 
Pesimistickejší boli najmä pri vý-
voji cien, finančnej situácii do-
mácností a celkovej hospodárskej 
situácii. V očakávaniach vývoja 
nezamestnanosti boli pesimistic-
kejší len mierne. Indikátor dôve-
ry v obchode sa v septembri zme-
nil iba veľmi mierne a klesol na 
hodnotu 25,7. Podnikatelia hod-
notia súčasnú situáciu za prime-
ranú, ale sú opatrní. (TASR)

Dôvera firiem rastie, ale 

u spotrebiteľov klesá

100
-BODOVÚ

hranicu presiahla dôvera firiem 
v ekonomiku.
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O Z N Á M E N I E

Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu Burzy cenných papierov 

Bratislava, spoločnosť EKOSTAV a.s., IČO: 00681245, so sídlom Moldavská cesta 10, 040 11 Košice,

ISIN CS0005046754, týmto zverejňuje v zmysle § 35 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných 

papierov v znení neskorších predpisov Polročnú fi nančnú správu za 1.polrok 2021. V priebehu tohto 

obdobia nedošlo v našej akciovej spoločnosti k takým udalostiam, ktoré by významne ovplyvnili 

fi nančnú situáciu a hospodárenie tejto spoločnosti.

Polročná sprava za 1.polrok 2021 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.ekostav.eu

MS205446/01

Oznámenie o sprístupnení Ročnej fi nančnej správy emitenta cenných papierov za rok 2020

Emitent ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.(v  skratke ZTS VVÚ KOŠICE a.s.) so sídlom 
v Košiciach, Južná trieda č.95, PSČ 041 24, IČO 31651585 zapísaný v Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I. v odd. Sa, vložke č.256/V podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov 
oznamuje, že Ročná fi nančná správa za kalendárny rok 2020 bude sprístupnená na internetovej 
stránke emitenta (www.ztsvvuke.sk) ako regulovaná informácia dňa 30.9.2021.

MS205438/01     

OZNÁMENIE 
o zverejnení Polročnej fi nančnej správy emitenta za I. polrok 2021

Emitent UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 
Praha 4-Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaný v Obchodnom registri vedenom 
Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 
33 Bratislava, Slovenská republika, v súlade s ustanoveniami zákona č. 429/2002 Z. z. o burze 
cenných papierov, oznamuje, že „Polročná fi nančná správa emitenta za I. polrok 2021“ je ako 
regulovaná informácia zverejnená a bezplatne sprístupnená v sídle organizačnej zložky a na 
internetovej adrese www.unicreditbank.sk.

MS205179/01    

I N Z E R C I A



























IČO DIČ

Informácie o účtovnej jednotke ďalej aj "Spoločnosť"

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

Založenie Spoločnosti

Poznámky k účtovnej závierke zostavuje osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva.

Spoločnosť bola založená dňa:

Deň zápisu Spoločnosti do obchodného registra vykonaný dňa:

Obchodný register Okresného súdu v , oddiel ,vložka .

Hlavnými hospodárskymi činnosťami Spoločnosti sú:

-

-

-

-

-

-

Údaje o počte zamestnancov:

Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k je zostavená ako účtovná závierka podľa 

§ 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od do .

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k , za predchádzajúce účtovné obdobie, schválená.

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

• Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku,

záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

22 0 0 0 2 58Poznámky Úč POD 3-01 9

Názov položky

právnická

výroba, odbyt a servis strojárskych a elektrotechnických výrobkov

ZTS VVÚ KOŠICE a. s.

výkony vedecko-technického rozvoja, vedecko-technickej dokumentácie 

24.4.1992

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu:

31.12.2019

Košiciach I. Sa

7počet vedúcich zamestnancov

tvorba programového vybavenia

31.12.

bola

dodávky prác a služieb výpočtovej techniky, meracej a prístrojovej techniky

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

256/V

1.1.2020 31.12.2020

65

69

sprostredkovateľská činnosť

1.5.1992

31.12.2020

aplikovaný výskum a vývoj, konštrukcia, inžiniersko-projekčná činnosť, prototypová výroba

2019

6

82

riadna

2020

nebola

88

3 1 6 8 5

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.                                                       

5 1 5 4

Južná trieda                 95      , 041 24 Košice                         

nie je
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Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

•

• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov

• Ocenenie zákazkovej výroby, ocenenie zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

• Ocenenie pohľadávok

•

•

• Ocenenie záväzkov (vrátane dlhopisov, pôžičiek, úverov)

• Ocenenie rezerv

•

boli

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich 

Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy (výdavky budúcich období /BO/ a výnosy BO)

Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie)

všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na 

cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady 

Ocenenie časového rozlíšenie na strane aktív súvahy (náklady budúcich období a príjmy budúcich období)

Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky 

Cenné papiere, dlhové cenná papiere na obchodovanie sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov 

s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

súvisiacich s obstaraním. 

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

 uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia

používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca 

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM (obstaraného kúpou, vlastnou činnosťou, inak

výrobu alebo inú činnosť. 

uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia

súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). 

cena (resp. vlastné náklady) je  1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 

cena (resp. vlastné náklady) je  2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 

strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 
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• Ocenenie derivátov

• Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

• Ocenenie prenajatého majetku, majetku obstaraného formou leasingu a operatívného prenájmu

• Ocenenie majetku obstaraného v privatizácii

• Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov

• Informácie o poskytnutých dotáciach

• Informácie o cudzej mene

účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa 

Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 

prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov v súvahe a ich daňovou základňou

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na: 

možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období

rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na 

príslušný účel.

vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti 

so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku. 

s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na burze alebo verejnom trhu sa účtuje s

Majetok prenajatý na základe leasingovej zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného 

imania. 

Spoločnosť neprivatizovala majetok.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku 

priamo do vlastného imania.

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia, 

nájomca.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov,  sa ku dňu

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 

Dotácie na hospodársku činnosť  sa  vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa

možnosť umorovať daňovú stratu, t.j. možnosti odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr  

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

menu euro  kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa  

zostavenia účtovnej závierky  prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou
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• Informácie o výnosoch

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.

Informácie o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od

do a za predchádzajúce obdobie od do sú uvedené v bode 1 a 2.

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť dlhodobý nehmotný majetok.

K dlhodobému nehmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

0

Ostatný DNM

Prírastky

31.12.2020

neprepočítavajú

0

Úbytky

Stav na konci účt. obdobia

Spolu

Stav na začiatku účt. obdobia

0

e

0

g

Dlhodobý nehmotný majetok

f

Prvotné ocenenie

2020

Goodwill

Stav na začiatku účt. obdobia

1.1.2020

i

1.1.2019

Oceniteľné 

práva
Softvér

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už 

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

c

0 0

Obstaraný 

DNM

bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu, či mal zákazník na zľavu nárok, alebo ide o dodatočnú zľavu.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty

Aktivované 

náklady na vývoj

0

0

Úbytky

0 0 0

Úbytky

0

0

Stav na začiatku účt. obdobia

0

0

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

a d h

0 0

0 0

b

822 038

0

434 231

0

1 256 269

0 00

00

1 256 269

399 667

Prírastky

0

Oprávky

Prírastky

0

0

484 722

0Stav na konci účt. obdobia

0

0

0

0

0

0

2019

0

563 720

Aktivované 

náklady na vývoj
Softvér

0

0

0

822 038

474 322

137 007

0

Presuny

434 231

62 352 0

0

eviduje

31.12.2019

27 046

89 398 0

0

Opravné položky

0

0

0

0

0

337 315

0

164 052

0

0

00

Oceniteľné 

práva
Goodwill Ostatný DNM

Obstaraný 

DNM

f

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účt. obdobia

0 0

0 0 0 0

Zostatková hodnota

856 602371 879

0Stav na konci účt. obdobia

Presuny 0

0

692 549

0 0

0

0

00 0

Spolu

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

g h ia b

347 716 344 834 0 0

c d e

Dlhodobý nehmotný majetok
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Spoločnosť vo svojej evidencii nehmotný majetok goodwill.

Spoločnosť vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.

Spoločnosť vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť v uvedených obdobiach dlhodobý hmotný majetok.

K dlhodobému hmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

399 667

Prírastky

nemá

-24 851

0

0

1 274 413 3 131 314

0

-24 7890

3 107 481

5 043 717

0

-24 793

0

0Prírastky

0

0

0

0

1 106 725 0 0

Samostatne 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných  vecí

Stav na konci ÚO 0

Prvotné ocenenie

d

1 012 465

0

631 554

Dlhodobý hmotný 

majetok

0

Prírastky

Presuny

Stav na konci účt. obdobia 

0

0

0

0

Prírastky

Stav na začiatku účt. obdobia

Úbytky

1 137 442

0

196 543 0

0

0

c

58

neeviduje

0Stav na konci účt. obdobia 

Pestova- teľské 

celky trvalých 

porastov

Úbytky

0

0

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

h i

Obstaraný 

DHM

f

631 554

Presuny

0

2020

Spolu

a

Stavby

g

0

e j

580

Stav na začiatku ÚO

Ostatný DHM

Presuny

0

Pozemky

0

398 925 0 0

0

0196 543

0

nemá

856 602

Zostatková hodnota

0

Stav na začiatku účt. obdobia 416 996

0

0 0

0

Oprávky

116

5 068 452

0

6 436 0

0

Stav na začiatku ÚO 2 000 756

06 436

-58

0

0

3 156 049

b

0

0

0

0

297 305

0 3 379 997

0

0

0

Opravné položky

Stav na konci ÚO

266 588

0Úbytky -24 789

2 242 555

30 717

Stav na začiatku účt. obdobia 625 494

0 0 00

1 256 269196 543 0

-196 543

Presuny

434 231 0 0 0

Úbytky

0

-196 543

0 0

0 0

1 256 269

0 0 0 0 0 196 543

Stav na začiatku účt. obdobia 208 498 35 306 0 0 0 0 243 805

0 0 0

0 0 155 863

Stav na konci účt. obdobia 822 038 434 231 0 0

0 0

Oprávky

0

0

Úbytky 0 0 0 0

0Prírastky 128 817 27 046

0

Stav na konci účt. obdobia 337 315 62 352 0 0

484 722 371 879 0 0

0 0 0

0 0 0

Opravné položky

0

0

1 274 413

Presuny

eviduje
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Spoločnosť vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.

Hodnota dlhodobého hmotného majetku, ku ktorému je zriadené záložné právo, je uvedená v tabuľke:

Spoločnosť vo svojej evidencii majetok, ktorý má v nájme a vykazuje ho ako svoj majetok.

Spoločnosť vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

Spoločnosť dlhodobý majetok poistený.

Druh majetku, spôsob a výška jeho poistenia sú uvedené v tabuľke:

Stav na konci ÚO

Prírastky

0

0-2 735

0

631 554

Stav na konci ÚO

Presuny

0

0

0

2 735

0

3 156 049

0

6 4360

0

0

0

0

Stav na začiatku ÚO

0 311 58139 747 271 834

Ostatný DHM

2 799 279

-3 379-3 379

1 066 978

Oprávky

i

631 554

0 0Prírastky

a b

Spolu

-3 379 0 -6 114

f

0

jd

0

0

5 068 452

ge

0Stav na začiatku ÚO

Prvotné ocenenie

c

03 156 694 0

h

5 470

0

Pestova- teľské 

celky trvalých 

porastov

2019

888 759

Obstaraný 

DHM

1 663 720

Samostatne 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných  vecí

00 0

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

0 0

6 436

0 0 0

Zostatková hodnota

0

0

0

0

0

5 069 097

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

6 436

631 554

Pozemky

0

0

0Prírastky

1 960 972

Stav na začiatku ÚO

Úbytky

0Presuny

Stav na konci ÚO

Dlhodobý hmotný 

majetok

136 970 0 6 436

167 688

631 554

Stav na začiatku ÚO

Stavby

má

Stav na konci ÚO

0 0

0Úbytky

1 274 413

0

Dlhodobý hmotný majetok

Presuny

má

Stav na konci ÚO

Úbytky

Úbytky

1 771 726

3 107 481

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Stav na začiatku ÚO

0

2 269 817

0

2 000 756

0

1 106 725

nemá

0Prírastky 0

167 688 1 155 294

0

0 0

0

Opravné položky

nemá

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

2 735

0

207 435

0

0

0

0

Zostatková hodnota

0

0 0

0

0

1 960 972631 554

631 554

0

0

0

0

Presuny

1 274 413

1 155 294

0

0

1 732 301

1 424 393

0 0 0

0 0Stav na začiatku ÚO

0Stav na konci ÚO

0

0 6 436

0

0 0

Hodnota za 2020

6 436

0
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Spoločnosť dlhodobý nehnuteľný majetok, ktorý ku dňu závierky používa, no vlastnícke

právo nie je zapísané v katastri nehnuteľností.

3. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v uvedených obdobiach dlhodobý finančný majetok.

K dlhodobému finančnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

0

026 593 374

Ostatný DFM

249 870

45 230

0

Opravné položky

g

Dlhodobý finančný 

majetok

Pôžičky s 

dobou 

splatnosti 

najviac jeden 

rok

0

0

0

0

Obstaraný 

DFM

Poskytnuté 

preddavky na 

DFM

Spolu
Ostatné dlhodobé 

CP a podiely

e

Pôžičky ÚJ v 

kons. celku

0

f

-91 931

000

Prírastky

0 0

Prvotné ocenenie

0

Stav na začiatku ÚO

374

Stav na konci ÚO

0

Dlhodobý finančný 

majetok

0

45 230

0

0

0

Podielové CP a 

podiely v 

spoločnos- tiach s 

podstatným 

vplyvom

276 837

Prírastky

2020

b h i

0

3 607 500

j

1.7.2015 neurčito

Poistná zmluva platná  
Poistná suma

1.7.2015Súbor stavieb

od

neurčito

Stav na začiatku ÚO

00

0

0374

Prvotné ocenenie

0

0

Ostatný DFM

00

0 00

276 837

Podielové CP 

a podiely v 

DÚJ

Úbytky

Presuny

0118 524

-91 931

ha f

Pôžičky ÚJ v 

kons. celku

j

323 538

g

204 640

b

0

Stav na konci ÚO

Ostatné dlhodobé 

CP a podiely

2019

26 593 276 837

249 870 0

Podielové CP a 

podiely v 

spoločnos- tiach s 

podstatným 

vplyvom

0

0 00

0

0

0

0

0

0

374

Presuny

0

0Stav na konci ÚO

Stav na začiatku ÚO

Stav na konci ÚO

Prírastky

Stav na začiatku ÚO

e

249 870

374

0

Obstaraný 

DFM

0

Účtovná hodnota

276 83726 593

0

0

Úbytky 0

c d

374

Presuny

Podielové CP 

a podiely v 

DÚJ

26 593

0

0

0

0

0

Pôžičky s 

dobou 

splatnosti 

najviac jeden 

rok

249 870

Opravné položky

249 870

0

i

0

eviduje

0 0

Poskytnuté 

preddavky na 

DFM

00

0

Spolu

276 837

Úbytky

c da

neeviduje

Poistený majetok
do

Súbor hnuteľných vecí 1 692 700

26 593
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Spoločnosť vo svojej evidencii finančný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo. 

Spoločnosť vo svojej evidencii finančný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

Spoločnosť podiely v iných účtovných jednotkách.

Údaje o podieloch v iných účtovných jednotkách sú uvedené v tabuľke:

Štruktúra dlhodobého finančného majetku:

Spoločnosť dlhové CP držané do splatnosti.

Spoločnosť dlhodobé pôžičky.

4. Zásoby

Spoločnosť pri svojej činnosti zásoby.

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom

Spoločnosť k zásobam opravné položky.

Spoločnosť vo svojej evidencii zásoby, ku ktorým je zriadené záložné právo, alebo obmedzenie. 

Spoločnosť nehnuteľnosť za účelom predaja.

eviduje

neobstarala

nemá

A.

DFM spolu: X X

Ostatné realizovateľné CP a podiely

174

KLASTER Združenie

ČSOB Praha

neposkytla

X

0

204 640

Hodnota vlastného imania 

ÚJ, v ktorej má ÚJ 

umiestnený DFM

0

0 0

0

0

323 538

0

0

374

Stav na konci ÚO

0

nemá

118 524 374

Účtovná hodnota

Stav na začiatku ÚO

0

Úbytky

Presuny

Prírastky

0

0

0

249 870 26 593

0

Stav na začiatku ÚO 0

0

0

46%

Podiel ÚJ na ZI v %

0

ZTS VVÚ Machinery

b

249 870100%

d

Obchodné meno a sídlo 

spoločnosti, v ktorej má ÚJ 

umiestnený DFM

c

Výsledok hospodárenia ÚJ, v 

ktorej má ÚJ umiestnený 

DFM

00 0

0

0 0

0

má

276 837

46%

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

200

Podiel na hlasovacích 

právach v %

e

Dcérske účtovné jednotky

100%

Účtovná hodnota 

DFM

26 594

2020

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

a f

276 838X

netvorila

Stav na konci ÚO

0 00

ZTS INMART atóm

249 870

0

nemá

nemá
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5. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť zákazkovú výrobu.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Spoločnosť zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

6. Pohľadávky

Spoločnosť pohľadávky.

K pohľadávkám Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Spoločnosť opravné položky k pohľadávkam.

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke:

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v tabuľke: Bežné ÚO:

2020

Ostatné pohľadávky v rámci 

konsolidovaného celku

112 307

Zúčtovanie OP z dôvodu 

zániku opodstatnenosti
Tvorba OP

Pohľadávky spolu 0

Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a 

materskej ÚJ

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke

nerealizuje

f

tvorila

b

Zúčtovanie OP z dôvodu 

vyradenia majetku z 

účtovníctva

56 477 0

e

Stav OP na začiatku 

účtovného obdobia

Po lehote splatnosti

-9 491

0

882 65843 590

0

0

Iné pohľadávky

b

0

Pohľadávky z obchodného styku

56 477

Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku

c

Dlhodobé pohľadávky spolu

56 477

0

nerealizuje

a

-9 491 102 816

0

Iné pohľadávky

112 307

d

0

Pohľadávky

2020

Stav OP na konci 

účtovného obdobia

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 

a združeniu

Dlhodobé pohľadávky

102 816

0

56 477

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke

a

Pohľadávky spoluNázov položky V lehote splatnosti

0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku

d

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu

c

Krátkodobé pohľadávky

926 248

0

0

eviduje

9 / 25



IČO DIČ 22 0 0 0 2 58Poznámky Úč POD 3-01 93 1 6 8 55 1 5 4

Spoločnosť  pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Spoločnosť  majetok formou finančného leasingu iným subjektom.

7. Finančné účty

Spoločnosť majetok na finančných účtoch.

K finančným účtom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

8. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť krátkodobý finančný majetok (t.j. akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty).

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

9. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá pre túto časť obsahovú náplň.

10. Časové rozlíšenie

Spoločnosť zostatky na účtoch časového rozlíšenia.

K časovému rozlíšeniu na strane aktív Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

nemá

Pokladnica, ceniny

Opis položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období - dlhodobé, z toho:

Iné pohľadávky 44 626

859

0

Krátkodobé pohľadávky spolu 89 076

0 0

0

0

885 409 974 485

eviduje

c

Sociálne poistenie

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu
0

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Bežné účtovné obdobie

2020
Názov položky

-30

-4 195 571

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici,ceniny (stravné lístky), účty v bankách a cenné papiere. 

eviduje

Predchádzajúce účtovné obdobie

Daňové pohľadávky a dotácie

0

859

-3 376 969

nemá

2 751 47 378

184

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky termínované

-4 203 578

a b

8 037

Spolu

2019

272

Peniaze na ceste

-3 377 426
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 

banky

2019

8 365

b

2020

ostatné, nevýznamé položky

1 254Náklady budúcich období - krátkodobé, z toho:

a

00

c

neprenajíma
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Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.

1. Vlastné imanie

Spoločnosť akciovou spoločnosťou a uvádza nasledujúce informácie:

2. Informácia o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období hospodárila s

Údaje o rozdelení zisku predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:

Spoločnosť v bežnom účtovnom období hospodárila s

ostatné, nevýznamé položky

Príjmy budúcich období - dlhodobé, z toho:

5 487údržba SW 1 254

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

účtovnou stratou.

6 480

je

ostatné, nevýznamé položky

0

Prídel do zákonného rezervného fondu

Príjmy budúcich období - krátkodobé, z toho:

0

0

0

účtovným ziskom.

2019

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Spolu

Iné

Prídel na zvýšenie základného imania

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

0

0

Účtovný zisk 6 480

2020

Predchádzajúce účtovné obdobie

ostatné, nevýznamé položky 0 0

2020

34 350

1 140 420,00

ZTS VVÚ  KOŠICE a. s.

1 140 420

Hodnota

0 2 878

0

0 0

Výška základného imania:

Základné imanie celkom 1 140 420,00

2019

Počet akcií (a.s.)

34 350

33,20

Počet akcií (a.s.)

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) 33,20

6 479

0,19

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

zisk /+/,  strata /-/ účtovného obdobia

zisk /+/,  strata /-/ na akciu

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

-75 254

-2,19

Rozdelenie účtovného zisku

Počet akcií (a.s.)

Názov položky

0

0

Prídel do sociálneho fondu

6 480
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3. Rezervy

Spoločnosť rezervy.

K rezervám Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce ÚO je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

4. Záväzky

Spoločnosť záväzky.

K záväzkom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke:

Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

nad päť rokov

1 012 789

Predchádzajúce účtovné obdobie

2 918 808Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

jeden až päť rokov

2020

-15 275

0

75 642

0

d e

45 115

15 881

Stav na konci účtovného 

obdobia

Názov položky

eviduje

20 614 19 694

58 564

f

-48 676

ZrušeniePoužitie

0

55 948

60 996

na zákonné poistné odvody

0 0

a d ec

0

Názov položky
Tvorba 

 Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

b

Stav na konci účtovného 

obdobia
Použitie

2020

f

na nevyčerpané dodolenky

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

ostatné nevýznamné položky

19 694 15 881

0 0

-17 134

-65 810

-2 560

0

45 115

-9 832

ostatné nevýznamné položky

0

c

0

 Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
Tvorba 

b

0

a

0 0

Dlhodobé rezervy, z toho:

ostatné nevýznamné položky

75 642

0

Krátkodobé rezervy, z toho: 79 178

na zákonné poistné odvody

na  nevyčerpané dovolenky

-65 234 -13 944

-5 339

0

2019

1 014 247

0

Bežné účtovné obdobie

1 014 247

3 232 905

0

Zrušenie

00

Názov položky

ostatné nevýznamné položky

1 012 789

0 0

eviduje

0

60 996

-7 272

-49 959

75 642

-8 605

19 694

55 94855 948

2019
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Spoločnosť  záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Spoločnosť  majetok prenajatý formou finančného leasingu.

Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v tabuľke:

5. Sociálny fond

Spoločnosť  sociálny fond.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

6. Vydané dlhopisy

Spoločnosť  vlastné dlhopisy.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

7. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Spoločnosť  bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci.

K bankovým úverom, pôžičkam a krátkodobým finančným výpomociam Spoločnosť uvádza:

Spoločnosť  záväzky voči banke z dôvodu čerpania bankových úverov.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v tabuľke:

eviduje

2019

Suma istiny v príslušnej mene 

za 

2020

Záväzky po lehote splatnosti

Názov položky

Ostatná tvorba SF

Názov položky

0

51 185

Začiatočný stav sociálneho fondu

8 325 18 168

Finančný náklad

Bežné účtovné obdobie

Tvorba SF zo zisku

Istina

51 185

b

Spolu

eviduje

Predchádzajúce účtovné obdobie

Tvorba SF na ťarchu nákladov

viac ako päť rokov

12 471

má

a g

21 810

cc d

Názov položky

15 079 8 325

do jedého roka 

vrátane

b

2 481 416

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka vrátane

od jedného do 

piatich rokov 

vrátane

nemá

má

18 168

do jedého roka 

vrátane

21 810

2019

Splatnosť Splatnosť

od jedného do 

piatich rokov 

vrátane

2 695 358

223 450

751 489

2020

viac ako päť rokov

015 079

Tvorba sociálneho fondu spolu

2020 2019

-7 706

55 950

48 338

15 988

741

Konečný zostatok sociálneho fondu

65 21763 656

neemitovala

150

Čerpanie sociálneho fondu spolu -14 032

Mena
Úrok p.a. v 

%

Dátum 

splatnosti

Suma istiny v 

príslušnej mene  za

Suma istiny v eurách 

za 

2020
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Spoločnosť  záväzky z dôvodu pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci.

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci je uvedená v tabuľke:

8. Časové rozlíšenie

Spoločnosť zostatky na účtoch časového rozlíšenia.

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke:

ostatné nevýznamné položky

-368 145

má

Inovačný fond

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé bankové úvery

c g

Dlhodobé bankové úvery

ed f

30.9.2020

ostatné nevýznamné položky 0 0

-215 741

-368 145Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho: -215 741

Prijatá dotácia SG-rozpúšťanie výnosov

Mena

b

0

g

2020

Suma istiny v eurách 

za 

Suma istiny v 

príslušnej mene  za

2020

a

EUR

Mikula

390018

Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:

Názov položky

31.12.2018EUR

EUR

Názov položky

0

SLSP

b

SLSP

ZTS VVÚ Machinery

a

Ostatné

eviduje

0

SLSP

d

2

Dátum 

splatnosti

c

EUR

Úrok p.a. v 

%

2020

34000031.12.2018

audit

0 -1 731

0 -5 231

-3 500

0

223450

2019

421441

Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:

100000

ostatné nevýznamné položky

Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:

ostatné nevýznamné položky

EUR

EUR

Suma istiny v príslušnej mene 

za 

40000

434102

fe

VÚB

100000

EUR

2019

EUR

Krátkodobé finančné výpomoci

221337

Krátkodobé pôžičky

853000

EUR EUR

883095EUR

906605 1777103

223428

EUR

1366350 1350241
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9. Deriváty

Spoločnosť  finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Informácie o výnosoch

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Spoločnosť  tržby za vlastné výkony a tovar.

K tržbám za vlastné výkony a tovar Spoločnosť uvádza nasledujúce údaje:

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných oblastí

odbytu sú uvedené v tabuľke:

2. Zmena stavu vlastnej výroby

Spoločnosť  vlastnú výrobu, pri ktorej vznikajú vnútroorganizačné zásoby.

K zmene stavu vlastnej výroby Spoločnosť uvádza: 

Zmena stavu zásob vlastnej výroby je v tabuľke:

0

X

X

e

-29 068

7 370 061 4 615 629

2019

gf

Oblasť odbytu
2020 2019

7 340 993

7 340 993

0

XX

0

X X

X

0

2020

0

Začiatočný stav

Výrobky

1 217 499

d

2020

2 461 965

463 245

2019

Služby

c ea b

Konečný zostatok

2020

50 807 1 758 386

623 421

7 370 061

0

Oblasť odbytu
Konečný zostatok

0

c

2019

prevádzkuje

2019

02 976 017 3 599 306

Tovar

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

dosahovala

2020

nepoužíva

Spolu

Zmena stavu vnútroorganizačných 

zásob

0

4 615 629

0

d

Spolu

Nedokončená výroba a 

polotovary vlastnej výroby

b 

X

Výrobky 

2 754 432

0

Zvieratá 0

fa

-29 068

X

X

0

X

Dary

Manká a škody

0

0

Reprezentačné

2 754 432

0

Iné X
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3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočným rozsahom

Spoločnosť  o aktivácii nákladov, výnosoch  z hospodárskej a finančnej činnosti.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

4. Čistý obrat

K čistému obratu Spoločnosť uvádza nasledujúce údaje:

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v tabuľke:

Informácie o nákladoch

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady a náklady

majúce výnimočný rozsah alebo výskyt

Spoločnosť  o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť,

finančných a o nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt.

K nákladom Spoločnosť uvádza: 

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a

nákladoch majúcich výnimočný rozsah alebo výskyt je v tabuľke:

1 215 373585 934

2019

1 218 873585 934

0 3 500

2020

3 500

14 563

328 308

3 334

Názov položky
2020 2019

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie

788 558jednicové služby na zákazky

Názov položky

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

opravy a udržovanie

38 107cestovné

daňové poradenstvo

iné uisťovacie audítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

173 753

súvisiace audítorské služby

28 044

neúčtovala

ostatné neaudítorské služby

Tržby za vlastné výrobky 2 461 965

0

3 130 975Čistý obrat celkom

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 154 959

623 421

1 217 499

účtovala

3 773 058

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

XX X
Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob vo 

výkaze ziskov a strát
-29 068 2 754 432

463 245Tržby z predaja služieb

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

1 758 38650 807Tržby za tovar

0Výnosy zo zákazky
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Informácie o daniach z príjmov

1. Odložená daň z príjmu

Spoločnosť  o odloženej daňovej pohľadávke, alebo záväzku.

K odloženej dani z príjmu Spoločnosť uvádza:

Výpočet odloženej dane z príjmu je uvedený v nasledujúcej  tabuľke.

36 450

-3 870

7 739

účtuje

2020 2019

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

21%

54 330

Názov položky

200

odpočítateľné

0

Zaúčtovaná ako náklad 11 366

34

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

0

950

0

21 354

34 058

42 500

41 644

25 830

11 697

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 

a daňovou základňou, z toho:

Predchádzajúce účtovné obdobie

Odložená daňová pohľadávka

36 650

46 781

200

zdaniteľné 54 330

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov 

a daňovou základňou, z toho:

kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky

ostatné náklady na hospodársku činnosť

0

34 147 42 278

obchodné zastúpenie 150 000

údržba SW

80 335

ubytovanie

prenájom

ostatné náklady za služby 69 769

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Finančné náklady, z toho:

0

poradenstvo

00Náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

Kurzové náklady, z toho:

9 666 2 119

00

0

36 650

Sadzba dane z príjmov (v%)

Zaúčtovaná ako náklad

zdaniteľné

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Uplatnená daňová pohľadávka

Zmena odloženého daňového záväzku

odpočítateľné

21%

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

0

0

950

11 609
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2. Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Spoločnosť  hospodársky výsledok, ktorý transformovala na základ dane.

K transformácii účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane Spoločnosť uvádza:

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť  údaje na podsúvahových účtoch.

K údajom na podsúvahových účtoch Spoločnosť uvádza:

1. Najatý majetok

Spoločnosť v nájme hnuteľný majetok formou operatívneho prenájmu.

Spoločnosť v nájme hnuteľný majetok formou finančného prenájmu.

vykázala

teoretická daň

0,00%

Zaúčtovaná do vlastného imania

2019

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

V súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v aktuálnom znení, Spoločnosť upravila základ dane 

Názov položky
2020

Základ dane

-38 803 X

d e

daňovo neuznané náklady

výnosy nepodliehajúce dani

c

17 845 X

84,69%

21,00%

b 

-38 803

0

osobné vozidlo KIA cee´d

osobné vozidlo KIA cee´d

3 747

umorenie daňovej straty

0

X

Odložená daň z príjmov

Zmena sadzby dane

-8 149

0,00%

Splatná daň z príjmov

3 74717 845Spolu

-8 149

31.7.2022

21,00%X

21.9.2021

nájomná zmluva uzatvorená do:

má

má

druh majetku v operatívnom nájme

Celková daň z príjmov

osobné vozidlo OPEL

skladovania VJP Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

28 302

15.10.2021

0,00%

0,00%

0

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

0,00%

0

00,00%

0 0,00%

X

X-93,94%

0

21,00%

63,69%

X

Iné

21,00%

15.8.2021

-72,94%

X

X 15 113

eviduje

Spoločnosť eviduje na posúvahovom účte 760111 projekt - Bezpečnostný systém suchého

0

36 451

21,00%

0

-8 149

21.9.2021

osobné vozidlo KIA cee´d

0,00%

daň v %

0

a

Základ dane

o položky, ktoré nie sú predmetom dane a o položky, ktoré znižujú, alebo zvyšujú základ dane. 

Iné

X

daň

f

0

21,00%

daň

X

0,00%

daň v %

g

0,00% 0,00%

0

vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

Server

11 366

0,00%

X

3 747
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Spoločnosť v nájme nehnuteľný majetok.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť majetok iným účtovným jednotkám, alebo tretím osobám.

3. Prehľad o podsúvahových položkách.

Spoločnosť položky na podsúvahových účtoch.

Informácie o iných aktívach a pasívach

Spoločnosť  iné aktíva a pasíva.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a  
iného orgánu účtovnej jednotky

Spoločnosť  príjmy a výhody členom štatutárných dozorných a iných orgánov ÚJ.

K príjmom a výhodám členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov ÚJ Spoločnosť uvádza:

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov v tabuľke:

Druh príjmu, výhody

Pohľadávky z derivátov

Záväzky z opcií derivátov

ročná výška nájomného

Názov položky

Odpísané pohľadávky

510 652510 652

Pohľadávky z leasingu

Prenajatý majetok

Majetok v nájme (operatívny prenájom)

Majetok prijatý do úschovy

Záväzky z leasingu

eviduje

20192020

nebytové priestory

prenajíma

55 539

neurčito

má

29.5.2022osobné vozidlo BMW

zváracie invertory

nájomná zmluva uzatvorená do:

ZTS VVÚ KOŠICE a. s.

Hodnota príjmu, výhody členov orgánov

poskytla

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

druh majetku vo finančnom prenájme

nájomná zmluva uzatvorená do:

14.2.2023

druh nehnuteľného majetku v nájme

nebytové priestory

neeviduje

nájomná zmluva uzatvorená do

neurčito

druh prenajatého majetku
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Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť  v ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami.

K ekonomickým vzťahom so spriaznenými osobami Spoločnosť uvádza:

Spoločnosť  v priebehu účtovného obdobia obchody so spriaznenými osobami neuzavreté

na základe obvyklých obchodných podmienok.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 

predmetom účtovníctva.

Informácie o vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke:

úroky:

0 0 0
celková suma poskytnutých pôžičiek (+)

Hlavné podmienky poskytnutých pôžičiek:

2020

Druh príjmu, výhody

Hlavné podmienky poskytnutých záruk:

dozorných

Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia

štatutárnych

celková suma odpustených/odpísaných pôžičiek (-)

9 000

deň poskytnutia:

deň splatnosti:

iných

celková suma splatených pôžičiek (-)

Suma plnenia (finančného alebo iného) na súkromné 

účely

Poskytnuté pôžičky  ku dňu:

výška pôžičky:

splátky:

31.12.

Odmeny za výkon funkcie, vrátane plnení z 

dôchodkových programov bývalých členov 
10 800

Zmena základného imania

165 454

Emisné ážio

0

165 454

0

0 0

c

1 140 420

0

0 0

nenastali

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Stav na konci 

účtovného obdobia

d f

01 140 420

Položka vlastného imania

2020

0

31.12.2020

0

e

Základné imanie

a

0

Prírastky
Stav na začiatku 

účtovného obdobia

0

Ostatné kapitálové fondy

Pohľadávky za upísané vlastné 

imanie

0

0

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

je

neuskutočnila

v roku 2020 boli realizované obchody so spriaznenými osobami v celkovej výške 105 501,00 EUR

b

Úbytky Presuny
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Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

je uvedený v tabuľke:

0 116 245Zákonný rezervný fond

0

Prírastky

Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) z 

kapitálových vkladov

270 187

0603 117

37 075

0

0

Položka vlastného imania

Základné imanie 1 140 420

0

-81 734

0

6 480

0

Nerozdelený zisk minulých 

rokov

570 491 32 626

Neuhradená strata minulých 

rokov

0
Oceňovacie rozdiely z 

kapitálových účastín

Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku a 

záväzkov

0

223 486

Výsledok hospodárenia 

bežného účtovného obdobia

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné 

fondy

0 -30 596

00

603 117

0 0

114 021

609 597

165 454

0

0

0

116 245

114 021

Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) z 

kapitálových vkladov

a

Účet 491 - Vlastné imanie 

fyzickej osoby - podnikateľa

Spolu

0

Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku a 

záväzkov

Oceňovacie rozdiely z 

kapitálových účastín

Zmena základného imania 0
Pohľadávky za upísané vlastné 

imanie
0

0

00

0

0

0

0

0

Úbytky

6 480

0

0

0

Stav na konci 

účtovného obdobia

Stav na začiatku 

účtovného obdobia

0

2019

6 480 -81 734

45 230 -91 931

0

0 0

0

223 486

0 235 401

0

Presuny

0

0

165 454

0

116 245

235 401

114 021

0

0

b c d e f

1 140 420

0

235 401

0 0

112 538 3 708

0 0

0

Nedeliteľný fond

Výsledok hospodárenia 

bežného účtovného obdobia

00 0

114 021

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond

Nerozdelený zisk minulých 

rokov

0

6 479

0 0 0

0
Neuhradená strata minulých 

rokov

-75 254

Emisné ážio

0

223 486

235 401 0

Štatutárne fondy a ostatné 

fondy

0

Účet 491 - Vlastné imanie 

fyzickej osoby - podnikateľa
0

2 604 624 2 529 369

0
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Prehľad o peňažných tokoch k

Spoločnosť povinnosť zostaviť výkaz cash-flow. Spoločnosť výkaz cash-flow  

Spoločnosť zostavila prehľad o peňažných tokoch použitím metódy. 

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.)

A. 3. 

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 2. 

A. 2. 4.

A. 2. 365 223

A. 2. 1. 204 630

131 760

A. 2. 3. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,ktorým sa na 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.)

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

28 833

938 085

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.)

Úroky účtované do nákladov (+)

Úroky účtované do výnosov (-)

A. 1. 8. 194 423

A. 1. 7. 

A. 1. 13. 

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný 

ekvivalent (+/-)

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných 

tokov (+/-)

A. 1. 9. 

A.1. 10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A. 1. 11.

A. 1. 12. 

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 5. -9 491
A. 1. 6.

31.12.2020

zostavila.

nepriamej

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

má

2 645 586 81 563Spolu -122 527 0

Z/S 

A. 1. 1. 461 304

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)

A. 1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 

daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)

Označenie 

položky
2020

648 116

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho 

predaja (+)

-75 254

A. 1. 4. 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Obsah položky

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 2. 

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

2 604 623

-3 099 807

1 065 998

1 880 6 926Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

467 444

140 866

2 119

2019

17 845

617 129

-226

-1 425 607

-2 740 198

-2 464 833

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
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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 (-)

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej 

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností (+)

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

B. 14. 

B. 8. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s 

výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov 

určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá 

je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 15.

B. 16. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 

dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (-)

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

-6 436

B. 4. 

B. 18. 

B. 9. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. 2. 

B. 10. 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 19. 

Peňažné toky z finančnej činnosti

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných 

činností (-)

B. 

B. 17. 

B. 11. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 

pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

-5 094

B. 12.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. 13. 

B. 5. 1 342

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

Peňažné toky z investičnej činnosti

A. 9. 

B. 7. 

743 662

A. 7. 

B. 6. 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

A. 5. 

B. 3. 

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

A. 8. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností alebo finančných činností (-/+)

743 662

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

A. 6. 

A. 

A. 4. -194 423

-2 605 699

-2 735

-140 866

-2 605 699Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

-2 735

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností (+)

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,ktoré sa začleňujú 

do finančných činností (-)

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných 

jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a 

cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
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8 201E. 

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

-7 740

461

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou 

osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C. 1. 4. 

C. 2. 9. -33 905

C. 5. 

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. 1. 3. 

C. 1. 6. 

C. 2. 7. 

C. 2. 2. 

193 000

C. 7. 

C. -746 308

C. 9. 

227 013

C. 6. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného 

predmetu činnosti (-)

D. 

C. 2. 8. 

C. 2. 6. -41 565Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 

vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe 

prenajatej veci (-)

F. 

C. 8. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred 

zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka (+/-)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-

)

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

C. 2. 4. 

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)C. 2. 5. 

C. 2. 

C.1. 8. 

C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 2. 

C. 1. 7. 

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s 

výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

-24 100

-848 650

C. 1. 5. 

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 

činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 1.

0

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 

(-)
C. 3. -25 101

C. 4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do prevádzkových činností (-)

C. 2. 3. 

-721 207

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 

(+/-)

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Prijaté peňažné dary (+)

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných 

podielov (-)

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou  (-)

2 607 792

0

-642

8 201

8 843

-8 640

-684 012

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je 

účtovnou jednotkou (+)

-26 492

1 156 787

2 616 432

2 056 699

-79 550
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Informácie o Spoločnosti podľa § 23d ods. 6 zákona

Spoločnosť Spoločnosťou, ktorých činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa 

osobitného predpisu a ktorých čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší 

ako 250 000 000 eur.

Informácie o Spoločnosti s výlučným právom

Spoločnosti udelené výlučné právo alebo osobitné právo, alebo právo poskytovať služby vo

verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia

H. 461

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
0

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácii vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

1. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka  pridelené.

4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový

Vysvetlivky:

ekonomických činností.

uvádzajú podľa  potrieb účtovnej jednotky. 

5. V časti F 1,2,3  sa prvotným ocenením majetku v časti rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Použité  skratky:

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

CP  - cenný papier

č. - číslo

záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

6. V tabuľkách podľa  bodu 6 vysvetliviek Prílohy č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 sa obsahová náplň tabuliek podľa  a počet riadkov v nich 

DIČ – daňové identifikačné číslo

PSČ – poštové smerovacie číslo

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

MÚJ - materská účtovná jednotka

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

ZI – základné imanie

VI – vlastné imanie

kons. - konsolidovaný

ÚJ – účtovná jednotka

p.a. - per annum

OP – opravná položka

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

nie je

nie je

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(+/-)

8 427

226
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