










Bratislava – Spotrebitelia ener-
gií si na Slovensku prešli už ka-
dečím. Privatizácia pred dvad-
siatimi rokmi ukončila štátom 
dotované ceny a nastalo zdražo-
vanie. S atomizáciou sa oddelili 
distribúcia a predaj a vytvorila sa 
konkurencia. Vznikli noví hráči. 

Lenže všetci mali k dispozícii len 
plyn z Ruska a elektrinu od do-
minantných výrobcov. Aby menší 
vedeli prežiť, skupovali ku koncu 
roka lacné krátkodobé prebytky.

Takto od roku 2008 fungova-
la u nás aj Slovakia Energy, kto-
rá nazbierala vyše tristotisíc zá-
kazníkov. Tento rok však túto 
éru ukončil. Ruský Gazprom tla-
čí Európu do spustenia plynovo-
du Nord Stream 2 na dne Balti-

ku tým, že posiela menej suro-
viny. Jej nedostatok vyhnal ceny 
elektriny a plynu medziročne 
na štvornásobok. Okrem hroz-
by zdražovania pre domácnosti 
a podniky sú dôsledkom aj kra-
chy alternatívnych obchodníkov. 
V Česku už skončili siedmi, u nás 
zatiaľ jeden – najväčší z „malých“, 
Slovakia Energy. Pre tieto prípady 
je v zákone inštitút poslednej in-
štancie. Ten je však teraz proble-

matický. Ak náhradná firma za-
účtuje ľuďom trhovú cenu, po-
cítili by stopercentný nárast. Ak 
pôjde podľa regulovanej tarify, 
prerobí. A to je zase v rozpore so 
zákonom a s hrozbou arbitráží.

Regulátor prišiel preto s nápa-
dom na fond na ochranu odbera-
teľov. „Jeho princíp by bol podob-
ný tomu, ako ho dnes poznáme 
v bankovníctve pri ochrane vkla-
dov pri krachu bánk,“ hovorí šéf 

regulačného úradu Andrej Juris. 
V dobrých časoch by ho predaj-
covia plnili a v zlých by nahra-
dil straty. Zmeny chystá aj rezort 
hospodárstva. „Zvažujeme do no-
vely zákona o energetike pridať 
ustanovenie, aby si dodávatelia 
museli vopred kupovať väčšie ob-
jemy energií,“ dodal pre HN štát-
ny tajomník Karol Galek.

Viac na strane 10, Štát...
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Bratislava – Boli to Vianoce, na 
aké asi nik nezabudne. Vláda vla-
ni prikázala na sviatky obmedziť 
návštevy. Starí rodičia mohli pri-
vítať jedného potomka s rodinou, 
ale druhého už nie. Na Silvestra 
všetko zvýraznil tvrdý lockdown. 
Pandémia sa aj tak rozmohla 
a výsledkom boli tisíce obetí. Prí-

chod vakcíny a pravidlá v covid 
automate dávali nádej, že Štedrý 
deň bude tento rok bez obmedze-
ní pohybu. Lenže zaočkovaných 
aspoň jednou dávkou je stále len 
45 percent našincov a tretia vlna 
opäť plní nemocnice. V nich je 
s variantom delta takmer tisíc ľu-
dí. Infektológ Vladimír Krčméry 

očakáva, že ďalší nárast hospi-
talizovaných by vytvoril tlak na 
politikov. „Hneď ako vznikne ta-
kýto trend, začneme ako konzí-
lium biť na poplach. Potom môže 
dôjsť medzi Vianocami a Novým 
rokom k obmedzeniu cestovania 
alebo zhromažďovania,“ povedal 
pre HN. Zatiaľ však podľa neho 

na lockdown nie je dôvod. Aj keď 
vlani sme na prelome októbra 
a novembra museli absolvovať 
plošné testovanie a zákazy, teraz 
stop nepríde. „Myslím si, že na 
Dušičky to nebude potrebné,“ do-
dáva.  (JM)

Viac na strane 4, V hre...

Bratislava – Bývalý člen Kotlebovej 
ĽSNS a súčasný poslanec Tomáš Ta-
raba si zobral na mušku dcéru prezi-
dentky Zuzany Čaputovej. Na sociál-
nej sieti ju vystavil verejnému lynču, 
keď reagoval na vzhľad len 17-ročnej 
modelky. „Útok na politika alebo po-
litičku cez jeho deti je politické dno,“ 
reagovala prezidentka. „V tomto prí-
pade boli prekročené akékoľvek hra-
nice,“ informovala ku kauze aj polí-
cia. Tá upozornila, že ide o exemplár-
ny prípad šikanovania prostredníc- 
tvom internetu. „Je to niečo, proti 
čomu Policajný zbor roky bojuje. 
Bezcitné správanie na internete mô-
že dosiahnuť taký rozmer šikany, kto-
rý môže viesť k tej najväčšej ľudskej 
tragédii.“  (RED)

ROZHOVOR KAUZA

Polícia rieši 
šikanovanie  
u poslanca

Drahé energie má skrotiť 
fond. A to podľa vzoru bánk
HOSPODÁRSTVO
Pre vysoké ceny 
elektriny a plynu 
v regióne krachujú 
dodávatelia, èo 
má riziká aj pre 
odberate¾ov. �tát 
h¾adá východiská.

Denisa Funtíková  ©hn

Martin Kováčik

Krčméry pre HN: Dušičky budú voľné, 
konzílium zváži lockdown na Vianoce

Bratislava – Hydinár Gbely má 
bohatú históriou. Kým pred vy-
še polstoročím zásoboval iba Se-
nický okres, dnes pod názvom 
Hydinár, s. r. o., distribuuje to-
var do troch krajov. Predvlani 
dosiahol rekordné tržby za 3,5 
milióna eur. Teraz má však fir-
ma problém. Bratislavský okres-
ný súd proti nej totiž začal kon-

kurzné konanie. Žiada to česká 
eseročka Horní Lány. „Návrh 
hodnotíme ako šikanózne kona-
nie zo strany spriaznenej osoby 
nášho bývalého obchodného 
partnera,“ reagoval pre HN práv-
ny zástupca spoločnosti Hydinár 
Dalimír Solčanský.  (RUN)

Viac na strane 9, Hydinár...

Známi hydinári čelia 
návrhu na konkurz
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Štát chce ľudí chrániť 
pred drahou energiou

Bratislava – Energetika a ban-
kovníctvo nemajú veľa spoločné. 
No teraz sa chce na Slovensku 
predsa len jedno odvetvie inšpi-
rovať druhým. Aby ste sa nemu-
seli obávať bankrotu banky, roky 
tu funguje dáždnik. Nariadil ho 
štát. Vaše peniaze vo finančnom 
dome do stotisíc eur sú tak v su-
chu aj v prípade najhoršieho. Vo 
Fonde ochrany vkladov bolo na 
konci vlaňajška 269 miliónov 
eur. A banky doň vložili stotinu 
percenta z priemerného objemu 
krytých vkladov za predchádza-
júci rok, čo bolo vyše 3,5 milióna.

O klientov nemajú záujem
V energetike aktuálne drahá 
elektrina likviduje dodávateľov. 

Slovenského trhu sa zatiaľ vzda-
la Slovakia Energy. Zanechala po 
sebe vyše tristotisíc domácností 
a malých podnikov. Štát na také 
prípady myslel, keď vytvoril tak-
zvaný inštitút dodávateľa posled-
nej inštancie.

Zastávajú ho štyri podniky – 
pre plyn štátny SPP, pre elektrinu 
tri regionálne: ZSE Energia, Vý-
chodoslovenská energetika a Stre-
doslovenská energetika. Tie sa 
zaviazali, že sa počas troch me-
siacov postarajú o zákazníkov, 
ktorých dodávateľ ukončí svoju 
činnosť. Podľa analytika portálu 
energieprevas.sk Jozefa Badidu 
je úplne normálne, že v trhovom 
prostredí môže dodávateľ skra-
chovať. „A naša legislatíva s tým 
rátala. Problém však nastáva, keď 
vďaka vysokým trhovým cenám 
energie strácajú dodávatelia záu-
jem o regulovaného zákazníka,“ 
vysvetľuje Badida.

Pre firmu poslednej inštancie 
je momentálne táto pozícia nevý-
hodná. Odberatelia, ktorí k nim 
takto pripadli, majú podľa vy-
hlášky regulačného úradu stano-
venú cenu na základe určeného 
vzorca. „Spolu so všetkými služ-
bami dosiahne v rámci takzvanej 
integrovanej ceny výšku 286 eur 
za megawatthodinu. Na porovna-
nie, domácnosti, ktoré u nás bo-
li aj pred pádom Slovakia Ener-

gy, platia v najrozšírenejšej tarife 
DD2 135 eur,“ uvádza Stredoslo-
venská energetika.

Prispievať budú všetci
Toto skokové zvýšenie faktúr za 
elektrinu by bolo voči odberate-
ľom veľmi necitlivé a štát aj sa-
motní dodávatelia sa mu chcú vy-
hnúť. „V záujme ochrany takmer 
dvestotisíc domácností postihnu-
tých ukončením činnosti Slovakia 
Energy by dotknutým odberate-
ľom mali byť ponúknuté regulo-
vané ceny elektriny,“ vyjadril sa 
predseda regulačného úradu An-
drej Juris.

Ak by tak však dodávatelia uro-
bili, hrozili by im veľké straty. 
Stredoslovenská energetika uvá-
dza výšku až 11 miliónov eur, čo 
je viac ako ročný plánovaný zisk 
spoločnosti. O tom, ako sa situá-
cia vyrieši, stále prebiehajú roko-
vania na úrovni regulátora, rezor-
tu hospodárstva a dodávateľov. 
Úrad teraz skúma mechaniz-
my a možnosti vzniku fondu na 
ochranu odberateľov energií. „Do 
fondu by v dobrých časoch pri-
spievali všetci dodávatelia ener-
gií a v prípade potreby by sa z ne-
ho kompenzovali prípadné straty 
a zvýšené náklady,“ opísal Juris.

Stredoslovenská energetika už 
pohrozila, že ak štát nevyrieši fi-
nančné a legislatívne nedostat-

ky súčasného inštitútu, podá zo 
služby dodávateľa poslednej in-
štancie výpoveď. Faktom je, že 
ceny majú podľa zákona obsaho-
vať oprávnené náklady a prime-
raný zisk. Ku kritike sa pridávajú 
aj ďalší dvaja dodávatelia v systé-
me poslednej inštancie – Výcho-
doslovenská a Západoslovenská 
energetika.

Sulík presadzuje SPP
Sulík kritizuje veľkých hráčov. 
A zároveň ľudí vyzýva, aby pre-
šli do štátneho SPP. Ten okrem 
plynu dodáva aj elektrinu. Podľa 
štátneho tajomníka Karola Galeka 
má dostatok zásob aj pre odíden-
cov zo Slovakia Energy. To, koľko 
„lacného plynu“, ktorý kúpili ešte 
pred aktuálnym prudkým zdra-
žovaním na burzách, by však 
zrejme záviselo od sily zimy. Ak 
by však SPP kupoval teraz elektri-
nu na spotovom trhu a predával 
ju za nižšiu regulovanú tarifu, 
prerobil by. Potom by firma kom-
penzovala tieto straty ziskami 
z tranzitu, bolo by to však na 
úkor dividend pre štátnu kasu.

V rezorte uvažujú aj o riešení 
do budúcnosti, aby sa tieto situá-
cie už nestali. „Zvažujeme do no-
vely zákona o energetike pridať 
ustanovenie, aby si dodávatelia 
museli vopred kupovať väčšie ob-
jemy,“ dodal pre HN Galek.

PRIEMYSEL
Na vysoké ceny 

elektriny a plynu 

doplácajú dodávatelia. 

Súèasné nastavenie 

ochraòuje domácnosti, 

ale obchodníkov tlaèí 

k múru.

Denisa Funtíková ©hn

denisa.funtikova@mafraslovakia.sk

Volvo Cars 
vstúpi koncom 
októbra  
na burzu

ÚVERY

Bratislava – Každý desiaty Slovák 
si plánuje zobrať spotrebný úver 
ešte pred koncom roka. Potvrdil 
to prieskum Poštovej banky. Väč-
šina z opýtaných chce financie 
investovať do bývania a refinan-
covania. Napriek stále rastúcej 
digitalizácii v bankovom sektore 
viac ako 60 percent z opýtaných 
plánuje o úver požiadať osobne 
na obchodnom mieste.

Z prieskumu tiež vyplýva, že 
vyše 60 percent respondentov, 
ktorí plánujú o spotrebný úver 
požiadať v najbližších týždňoch, 
zvažuje sumu do päťtisíc eur. Pri-
bližne 15 percent klientov zva-
žuje požiadať o sumu vo výške 
viac ako 10-tisíc eur. Každý štvr-
tý z nich chce peniaze investovať 
do rekonštrukcie bývania.

„Na refinancovanie už existu-
júcich úverov plánuje spotrebný 
úver využiť až 20 percent opýta-
ných. V nadchádzajúcom pred-
vianočnom období tak uľavia 

svojej peňaženke, pretože spoje-
nie viacerých úverov do jedného 
im pomôže znížiť výšku mesač-
nej splátky,“ vysvetlila výkonná 
riaditeľka banky Melinda Burda-
nová.

Rovnaký počet chce penia-
ze investovať do kúpy automo-
bilu. Ľudí lákajú aj menej tradič-
né dôvody. Šesť percent respon-
dentov deklarovalo, že spotrebný 
úver plánuje investovať aj do ná-
kupu kryptomien či na financo-
vanie vzdelania. Nechýbali však 
ani dôvody ako svadba, dovolen-
ka a vianočné darčeky. (TASR)

Každý desiaty Slovák si 
chce zobrať spotrebák

AUTOMOTIVE

Šanghaj – Čínsky výrobca 
smart fónov Xiaomi chce v prvej 
polovici roka 2024 začať masovú 
výrobu vlastných automobilov. 
Oznámil to šéf podniku Lej Ťün. 
Firma koncom augusta oficiálne 
zaregistrovala svoju divíziu na 
výrobu elektromobilov, ktorá ne-
sie názov Xiaomi EV.

Divízia mala v čase registrácie 
okolo 300 zamestnancov a kapi-
tál desať miliárd jüanov, v pre-
počte vyše jeden a pol miliardy 
dolárov. Teraz naberá ďalších 
pracovníkov, zatiaľ však nie je 
jasné, či bude autá vyrábať sa-
ma, alebo prostredníctvom part-
nerstva s niektorou automobil-
kou, poznamenala agentúra 
Reuters.

Firma Xiaomi už v marci 
oznámila, že do desiatich ro-
kov plánuje do výroby elektro-
mobilov investovať desať mi-
liárd dolárov. Lej Ťün vtedy vy-
hlásil, že vstup Xiaomi do tohto 

priemyslu bude jeho posledným 
veľkým podnikateľským pro-
jektom. V lete Xiaomi oznámila, 
že sa dohodla na prevzatí firmy 
Deepmotion, ktorá sa zameria-
va na technológiu autonómneho 
riadenia. Xiaomi za túto akvizí-
ciu zaplatí vyše 77 miliónov do-
lárov a sľubuje si od nej posilne-
nie aktivít vo výskume a vývoji.

O trh s elektromobilmi sa v po-
sledných rokoch začínajú čím 
ďalej, tým viac zaujímať pod-
niky, ktoré zatiaľ pôsobili mi-
mo automotive. Taiwanská spo-
ločnosť Foxconn, ktorá je zná-
ma predovšetkým ako zmluvný 
dodávateľ spotrebnej elektroni-
ky a vyrába okrem iného telefó-
ny iPhone, v pondelok napríklad 
predstavila svoje prvé tri proto-
typy elektromobilov.

Čínske ministerstvo priemys-
lu očakáva, že tento štvrťrok za-
čne poľavovať aj najväčší prob-
lém nedostatku čipov. (ČTK)

Xiaomi plánuje v roku 
2024 začať výrobu áut

60
PERCENT

respondentov si chce do Vianoc 
zobrať spotrebný úver do päťtisíc 

eur.

Štokholm – Čínsky majiteľ uvedie 
švédskeho výrobcu osobných auto-
mobilov Volvo Cars na burzu v Štok-
holme 28. októbra. Vydaním nových 
akcií švédsku spoločnosť ocenia až 
na 23 miliárd dolárov. Firma stanovi-
la cenové rozmedzie na 68 švéd-
skych korún, v prepočte 7,9 dolára 
za jeden kus. Tento rok to bude jed-
na z najväčších verejných primárnych 
ponúk akcií, napísala agentúra Reu-
ters. Automobilka Volvo Cars, ktorá 
vyrába napríklad luxusné športo-
vo-úžitkové auto XC-90, plánovala 
vstup na burzu dlhší čas. Automobil-
ka uviedla, že čínsky koncern Geely 
zostane jej najväčším akcionárom.
 (čtk)

 SNÍMKA: REUTERS

Oznámenie o sprístupnení Polročnej fi nančnej správy 
emitenta cenných papierov za obdobie 01-06/2021

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 
Polročná fi nančná správa za obdobie 01-06/2021 bude sprístupnená na internetovej stránke emitenta 
(www.ztsvvu.eu), ako regulovaná informácia dňa 20.10.2021. 

MS205656/01

MS205668/01

MS205691/01

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verenom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho
riaditeľa/generálnej riaditeľky Štátneho fondu rozvoja bývania so sídlom Lamačská
cesta 8, 833 04 Bratislava 37. Termín na prihlásenie sa do výberového konania je do 3.11.2021. 
Bližšie informácie o predmetnom výberovom konaní sú uverejnené na internetovej 
stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR (www.mindop.sk/media/tlacovespravy).

MS205689/01

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD     
TIBOR JPY

 0,119 0,1885 0,2135 0,41513 – 0,71325
 -0,561 – -0,548 -0,527 – -0,480
 0,0721 0,1036 0,1315 0,1663 – 0,3021
 -0,07783 -0,05583 -0,08567 -0,06717 – 0,05833

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  19. 10. 2021  

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

 -0,59 -0,45 -0,60 -0,45 -0,60 -0,38 -0,60 -0,38 -0,60 -0,38 -0,54 -0,38
 0,05 0,17 0,05 0,25 0,07 0,27 0,11 0,31 0,14 0,34 0,18 0,38
 0,01 0,19 0,08 0,28 0,25 0,44 0,50 0,69 0,69 0,89 0,81 1,01
 -0,27 0,01 -0,27 0,23 -0,25 -0,05 -0,15 0,01 -0,17 0,33 -0,11 0,09
 -0,76 -0,38 -0,79 -0,60 -0,82 -0,62 -0,79 -0,59 -0,79 -0,59 -0,72 -0,52
 -0,15 0,00 -0,20 -0,05 -0,23 -0,08 -0,19 -0,04 -0,19 -0,04 -0,22 -0,07

Eurodepozity   19. 10. 2021  Hodnoty k 17:45 CET

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD

CAD

JPY

CHF

DKK

SEK

GPB

USD

EUR

0,6412 0,7472 0,5411 6,4356 4,7704 0,6871 85,3250 0,9235 1

0,6943 0,8092 0,5859 6,9690 5,1658 0,7440 92,4000 1 1,0829

0,7514 0,8757 0,6341 7,5423 5,5906 0,8052 100 1,0823 1,1720

0,9332 1,0876 0,7875 9,3670 6,9434 1 124,1850 1,3441 1,4555

0,1344 0,1566 0,1134 1,3491 1 14,4023 17,8871 0,1936 0,2096

0,0997 0,1161 0,0841 1 0,7412 0,1068 13,2586 0,1435 0,1554

1,1850 1,3810 1 11,8944 8,8166 1,2699 157,6950 1,7068 1,8483

0,8581 1 0,7241 8,6129 6,3844 0,9195 114,1950 1,2359 1,3383

1 1,1654 0,8439 10,0373 7,4404 1,0717 133,0800 1,4403 1,5598

Krížové kurzy vybratých svetových mien  19. 10. 2021  

 splatnosť 5 rokov  splatnosť 10 rokov
 kupón splatnosť kurz výnos kupón splatnosť kurz výnos

Nemecko

Francúzsko

Dánsko

Belgicko

Holandsko

EÚ

Veľká Británia

Španielsko

Taliansko

Česko 

Fínsko

Uvádzaná hodnota výnosu tvorí v príslušnej krajine základnú sadzbu pre ďalšie emisie, hodnoty k 18:00 CET

 0 9.10.2026 102,220 -0,441 0 15.8.2031 101,074 -0,109

 0,5 25.5.2026 103,830 -0,327 0 25.11.2031 97,600 0,241

 1,75 15.11.2025 108,453 -0,311 0 15.11.2031 98,316 0,169

 1 22.6.2026 106,204 -0,317 0 22.10.2031 98,030 0,199

 0,5 15.7.2026 104,281 -0,394 0 15.7.2031 99,771 0,024

 0 9.10.2026 102,22 -0,441 0 15.8.2031 101,074 -0,109

 0,375 22.10.2026 97,726 0,84 0,25 31.7.2031 91,684 1,151

 0 31.1.2026 100,792 -0,184 0,5 31.10.2031 99,647 0,536

 0 1.4.2026 99,223 0,176 0,6 1.8.2031 96,762 0,9497

 1 26.6.2026 92,88 2,637 1,2 13.3.2031 88,73 2,565

 0,5 15.4.2026 104,094 -0,403 0,75 15.4.2031 106,552 0,057

Vládne dlhopisy 19. 10. 2021  

Názov Typ Typ Typ Dátum  Denom.  Hodnota   Výkonnosť fondu 
fondu fondu podľa podľa ocenenia mena podielu podielu  6 mes. 1 rok 3 roky
  legisl. spôs.  [D] v [D]   

365.invest, sprav. spol., a. s.    
Dlhopisový krátkodobý o.p.f - 365.invest KI UCITS VP 18.10.2021 EUR 0,048516 1,78 3,84 2,45

Dlhopisový stabilný fond o.p.f. - 365.invest D AIF VP 18.10.2021 EUR 1,096035 1,62 3,63 3,45

Realitný o.p.f - 365.invest R AIF VP 18.10.2021 EUR 0,062083 1,69 2,58 2,69

Realitný office o.p.f. - 365.invest R AIF VP 18.10.2021 EUR 0,010967 0,37 0,32 1,99

Zmiešaný aktívny o.p.f. - 365.invest Z UCITS VP 18.10.2021 EUR 1,206522 -1,77 18,58 11,40

Zmiešaný kapitálový o.p.f. - 365.invest Z AIF VP 18.10.2021 EUR 1,270810 2,89 4,54 2,35

P – Fondy peňažného trhu, KI – Fondy krátkodobých investícií, D – Dlhopisové fondy, A – Akciové fondy, Z – Zmiešané fondy, Š – Štruktúrované 
fondy, R – Realitné fondy, AI – Fondy alternatívnych investícií, UCITS – Štandardné podielové fondy, AIF - Alternatívne investičné fondy,  
VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky

*Prepočet fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má informatívny charakter.  Zdroj: SASS

Denné údaje o otvorených podielových fondoch

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.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Južná trieda                 95      , 041 24 Košice                         

nie je

3 1 6 8 5

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.                                                       

5 1 5 4

priebežná

2021

nebola

69

4

68

30.6.2021

výroba, odbyt a servis strojárskych a elektrotechnických výrobkov

2020

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

256/V

1.6.2021 30.6.2021

29

30

výkony vedecko-technického rozvoja, vedecko-technickej dokumentácie

1.5.1992

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

sprostredkovateľská činnosť

bola

7počet vedúcich zamestnancov

30.06.

31.12.2020

Košiciach I. Sa

24.4.1992

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu:

dodávky prác a služieb výpočtovej techniky, meracej a prístrojovej techniky

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

tvorba programového vybavenia

Názov položky

právnická

9 8Poznámky POD  PÚZ 3-04 5

boli

222 0 0 0
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•

• 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

•

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 

strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

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

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

výrobu alebo inú činnosť. 

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

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

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

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

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

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho 

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

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

súvisiacich s obstaraním. 

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.

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

Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

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 

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

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

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)

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

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

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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

v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.
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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

zostavenia účtovnej závierky  prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou

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

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

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 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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  

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

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

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

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

nájomca.

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

priamo do vlastného imania.

Spoločnosť neprivatizovala majetok.

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

imania. 

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.

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. 

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

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

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

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na: 

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

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

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

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.
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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:

434 231 0 0 0

a b

279 213 331 310 0 0

c d e

Dlhodobý nehmotný majetok

0 0

Spolu

1 256 269

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

0

g h i

0

0

610 523

0 0

0

0

0

0Stav na konci účt. obdobia

Presuny

0 0 0 0

Zostatková hodnota

692 549344 833

0 0

Stav na začiatku účt. obdobia

Prvotné ocenenie

Oceniteľné 

práva
Goodwill Ostatný DNM

Obstaraný 

DNM

f

Stav na začiatku účt. obdobia 822 038

82 026

0

0

00

0

0

474 322

0

13 523

102 921 0

0

Opravné položky

0

0

0

eviduje

30.6.2020

0

Presuny

434 231

89 398 0

0

0

0

0

822 038

542 825

68 503

Aktivované 

náklady na vývoj
Softvér

2020

0

645 746

0

347 716

0Stav na konci účt. obdobia

0

0

0

0

0

0

0

Oprávky

Prírastky

0

Prírastky

1 256 269

563 720

434 231

0

1 256 269

0 00

00

0 0

0 0

b

822 038

0

a d h

Stav na konci účt. obdobia

0

Presuny

0

Úbytky

0

0

Stav na začiatku účt. obdobia

0

Úbytky

0 0 0

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

Aktivované 

náklady na vývoj

0

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Obstaraný 

DNM

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

c

0

Poskytnuté 

preddavky na 

DNM

0

Stav na začiatku účt. obdobia

1.6.2021

i

1.1.2020

Oceniteľné 

práva
Softvér

0

e

0

g

Dlhodobý nehmotný majetok

f

Prvotné ocenenie

2021

Goodwill Spolu

Stav na začiatku účt. obdobia

Úbytky

Stav na konci účt. obdobia

0

neprepočítavajú

30.6.2021

Ostatný DNM

Prírastky

0
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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:

eviduje

Presuny

1 274 413

0

0

0 0 0

Opravné položky

0

484 723 371 879 0 0

0 0

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

Úbytky 0 0 0 0

0Prírastky 68 503 27 046

0

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

0 0

Oprávky

0

0

0 304 118

0 0 0

0 0 95 549

Stav na začiatku účt. obdobia 268 812 35 306 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

1 256 269

0

Presuny

Úbytky 0 0 0 0

Stav na začiatku ÚO

126 933

0Úbytky

2 369 488

13 198 0

0

Opravné položky

Stav na konci ÚO

0

0

0

140 131

0 3 520 128

3 156 049

b

0

0

0

Stav na začiatku ÚO 2 242 555

06 436

-58

0

0

0 0

0

Oprávky

116

5 068 452

0

6 436 0

0

0

nemá

856 602

Zostatková hodnota

0

Stav na začiatku účt. obdobia 553 226 398 925 0 0

0

00

0

0

Pozemky

0

Presuny

e j

580

Stav na začiatku ÚO

Ostatný DHM

Presuny

0

2021

Spolu

a

Stavby

g

0Úbytky

0

0

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

h i

Obstaraný 

DHM

f

631 554

c

58

neeviduje

0Stav na konci účt. obdobia 

Pestova- teľské 

celky trvalých 

porastov

0

0

0

Úbytky

1 150 640

0

Stav na konci účt. obdobia 

0

0

0

0

Prírastky

Stav na začiatku účt. obdobia 0

Prírastky

Presuny

952 151

0

631 554

Dlhodobý hmotný 

majetok

Samostatne 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných  vecí

Stav na konci ÚO 0

Prvotné ocenenie

d

Prírastky

0

0

0

0

1 137 442 0 0

-24 793

0

0

3 131 314

0

00

3 379 997

5 043 717

0

1 274 413

-24 851

0

0

Prírastky

nemá

399 667
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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:

Hodnota za 2021

6 436

0

0Stav na začiatku ÚO

0Stav na konci ÚO

0

0 6 436

0

0

1 424 393

0 0 0

0

1 274 413

913 494

0

0

0

Presuny

0

0

0

1 960 972631 554

631 554

0

00

0

Zostatková hodnota

0

0 0

207 435

0

0

1 732 301

2 735

0

Poistený majetok

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

nemá

167 688 1 155 294

0

0 0

0

Opravné položky

0Prírastky 0

1 106 725

nemá

Poistná zmluva platná  
Poistná suma

0

2 000 756

0

1 771 726

3 107 481

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Stav na začiatku ÚO

0

2 269 817

0

Stav na konci ÚO

Úbytky

Úbytky

0

Dlhodobý hmotný majetok

Presuny

má

1 274 413

0Úbytky

Stav na začiatku ÚO

Stavby

má

Stav na konci ÚO

0 0

Presuny

Stav na konci ÚO

Dlhodobý hmotný 

majetok

123 773 0 6 436

136 971

631 554

Prírastky

1 688 455

Úbytky

0

0

631 554

Pozemky

0

5 069 097

Poskytnuté 

preddavky na 

DHM

6 436

0

0 0

0

0

6 436

0 0 0

Zostatková hodnota

Základné 

stádo a ťažné 

zvieratá

0 0

0

761 826

Obstaraný 

DHM

1 523 589

Samostatne 

hnuteľné veci a 

súbory 

hnuteľných  vecí

00

h

5 470

0

Pestova- teľské 

celky trvalých 

porastov

2020

ge

0Stav na začiatku ÚO

Prvotné ocenenie

c

03 156 694 0

5 068 452

-3 379 0 -6 114

f

0

jd

0

0

Spolu

1 066 978

Oprávky

i

631 554

0 0Prírastky

a b

Ostatný DHM

2 799 279

-3 379-3 379

311 58139 747 271 834 0

0

0

0

Stav na začiatku ÚO

6 4360

0

0

2 735

0

3 156 049

0

631 554

Stav na konci ÚO

Presuny

0

0

0

0-2 735

0Stav na konci ÚO

Prírastky
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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:

Súbor hnuteľných vecí 1 692 700

26 593

do
Poistený majetok

neeviduje

Spolu

276 837

Úbytky

c da

eviduje

0 0

Poskytnuté 

preddavky na 

DFM

00

0

i

0

Pôžičky s 

dobou 

splatnosti 

najviac jeden 

rok

249 870

Opravné položky

249 870

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky 0

c d

374

Presuny

Podielové CP 

a podiely v 

DÚJ

26 593

Účtovná hodnota

276 83726 593

00

Obstaraný 

DFM

0

Stav na začiatku ÚO

e

249 870

374Stav na začiatku ÚO

Stav na konci ÚO

Presuny

0

0Stav na konci ÚO 0 00

0

0

0

0

0

0

374

0

Stav na konci ÚO

Ostatné dlhodobé 

CP a podiely

2020

26 593 276 837

249 870 0

Podielové CP a 

podiely v 

spoločnos- tiach s 

podstatným 

vplyvom

0

ha f

Pôžičky ÚJ v 

kons. celku

j

323 538

g

204 640

b

0

0

118 524

-91 931

Prírastky

Úbytky

Presuny

276 837

Podielové CP 

a podiely v 

DÚJ

00

0 00

00

0

0374

Prvotné ocenenie

0

0

Ostatný DFM

Stav na začiatku ÚO

1.7.2015Súbor stavieb

od

neurčito

Poistná suma

1.7.2015 neurčito

j

0

3 607 500

h i

Prírastky

2021

b

276 837

0

0

Podielové CP a 

podiely v 

spoločnos- tiach s 

podstatným 

vplyvom

45 230

0

0

Dlhodobý finančný 

majetok

Prírastky

0 0

Prvotné ocenenie

0

Stav na začiatku ÚO

374

Stav na konci ÚO

0

-91 931

000

Poskytnuté 

preddavky na 

DFM

Spolu
Ostatné dlhodobé 

CP a podiely

e

Pôžičky ÚJ v 

kons. celku

0

f

Pôžičky s 

dobou 

splatnosti 

najviac jeden 

rok

0

0

0

0

Obstaraný 

DFM

g

Dlhodobý finančný 

majetok Ostatný DFM

249 870

45 230

0

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO 0

26 593 374

0

0

0
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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.

nemá

nemá

0

ZTS INMART atóm

Stav na konci ÚO

0 00

netvorila

276 838X

f

2021

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

a

26 594

Podiel na hlasovacích 

právach v %

e

Dcérske účtovné jednotky

200

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

46%

100%

Účtovná hodnota 

DFM

0

má

276 837

00 0

Výsledok hospodárenia ÚJ, v 

ktorej má ÚJ umiestnený 

DFM

d

Obchodné meno a sídlo 

spoločnosti, v ktorej má ÚJ 

umiestnený DFM

249 870100%ZTS VVÚ Machinery

b

Podiel ÚJ na ZI v %

0

46%

0

249 870 26 593

0

0

Úbytky

Presuny

Prírastky

0

374

Stav na konci ÚO

0

nemá

118 524 374

Účtovná hodnota

Stav na začiatku ÚO

0 0

0 0

0

0

323 538

0

c

0

0 0 0

0

204 640

Hodnota vlastného imania 

ÚJ, v ktorej má ÚJ 

umiestnený DFM

neposkytla

X

KLASTER združenie

ČSOB Praha

Ostatné realizovateľné CP a podiely

174

DFM spolu: X X

A.

nemá

neobstarala

eviduje
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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.

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

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:

neprenajíma

eviduje

46 993

c

Krátkodobé pohľadávky

887 412

Daňové pohľadávky a dotácie

0

0

0

a

Pohľadávky spoluNázov položky V lehote splatnosti

0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku

d

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke

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

eviduje

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Sociálne poistenie

20 026

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

združeniu

Dlhodobé pohľadávky

2021

nerealizuje

0

20 026

Dlhodobé pohľadávky spolu

887 412 934 405

0

20 026

Pohľadávky z obchodného styku

Iné pohľadávky

b

0

Pohľadávky z obchodného styku

887 412

0

0

Po lehote splatnosti

20 026 0

nerealizuje

netvorila

Krátkodobé pohľadávky spolu 46 993

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke

Iné pohľadávky 46 993

nemá

9 / 24



IČO DIČ3 1 6 8 55 1 5 4 9 8Poznámky POD  PÚZ 3-04 5222 0 0 0

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:

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.

1. Vlastné imanie

Spoločnosť akciovou spoločnosťou a uvádza nasledujúce informácie:

Výška základného imania:

0 0

0

1 254 2 115

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

1 140 420

ostatné, nevýznamé položky 0 0

0

Príjmy budúcich období - krátkodobé, z toho:

ostatné, nevýznamé položky

je

0

ca

0

ostatné, nevýznamé položky

1 254Náklady budúcich období - krátkodobé, z toho:

b

2021

2 115

2020

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 

banky

2020

718

Peniaze na ceste

-3 332 786

184

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky termínované

-4 203 578

a b

2 024

Spolu -3 331 884

nemá

-43

-4 201 597

Predchádzajúce účtovné obdobieBežné účtovné obdobie

2021
Názov položky

c

eviduje

Opis položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období - dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období - dlhodobé, z toho:

Pokladnica, ceniny

ostatné, nevýznamé položky
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2. Informácia o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období hospodárila s

Údaje o vysporiadaní straty predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:

Spoločnosť v bežnom účtovnom období hospodárila s

3. Rezervy

Spoločnosť rezervy.

K rezervám Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:

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

39 605

Účtovná strata

0

-494 313

-14,39

Počet akcií (a.s.)

48 214

1,40

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

zisk /+/,  strata /-/ účtovného obdobia

zisk /+/,  strata /-/ na akciu

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

2020

Počet akcií (a.s.)

34 350

33,20

Počet akcií (a.s.)

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

Základné imanie celkom 1 140 420,00

Hodnota

2021

34 350

1 140 420,00

75 255

Úhrada straty spoločníkmi, členmi

75 255

2021

Iné

Spolu

Vysporiadanie účtovnej straty

Predchádzajúce účtovné obdobie

2020

75 255Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov

účtovnou stratou.

Názov položky

Zo zákonného rezervného fondu

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

00

účtovnou stratou.

Zrušenie

0 0ostatné nevýznamné položky

30 411

0

-6 687

-21 391

0

0 0

15 881

na nevyčerpané dovolenky

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

ostatné nevýznamné položky

Názov položky
Tvorba 

 Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

b

Stav na konci účtovného 

obdobia
Použitie

2021

f

Zo štatutárnych a ostatných fondov

0

0

a d ec

0

0

na zákonné poistné odvody

45 115 -14 704

eviduje

9 194

60 996
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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:

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

2021

viac ako päť rokov

011 985

od jedného do 

piatich rokov 

vrátane

2 338 733

1 185 422

1 825 354

2020

32 144-23 804

43 459

11 315

0 0

21 810

2020

Splatnosť Splatnosť

eviduje

967 958

18 167

do jedého roka 

vrátane

Názov položky

ostatné nevýznamné položky

b

1 417 825

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka vrátane

od jedného do 

piatich rokov 

vrátane

nemá

11 985

Bežné účtovné obdobie

1 016 786

3 243 179

8 325

do jedého roka 

vrátane

g

21 810

cc d

0

Názov položky

0

2020

1 016 786

a

na nevyčerpané dovolenky

-32 183 0

na zákonné poistné odvody

má

75 642

viac ako päť rokov

ostatné nevýznamné položky

0

0

Krátkodobé rezervy, z toho:

Dlhodobé rezervy, z toho: 0

 Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
Tvorba 

b

0

a

0 0

ZrušeniePoužitie

c

19 694

55 948

f

Stav na konci účtovného 

obdobia

Názov položky

e

0

0

d

-8 379

2021

Istina

b

Spolu 18 167

Finančný náklad
8 325

Predchádzajúce účtovné obdobie

3 524 155Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

jeden až päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 

nad päť rokov

0

967 958

Záväzky po lehote splatnosti
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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:

Spoločnosť  záväzky z dôvodu pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci.

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci je uvedená v tabuľke:

EUR

1364709 1356256

906605 1926822

218889

839638 866274

EUR

221337EUR

2020

Suma istiny v eurách 

za 
Mena

Úrok p.a. v 

%

Dátum 

splatnosti

Suma istiny v 

príslušnej mene  za

58 27458 594

neemitovala

Čerpanie sociálneho fondu spolu -1 956

Konečný zostatok sociálneho fondu

2021 2020

-105

58 489

51 185

7 089

Tvorba sociálneho fondu spolu

VÚB

fe

Suma istiny v príslušnej mene 

za 

má

Úrok p.a. v 

%

c

SLSP

d

Dátum 

splatnosti

a

SLSP

b

SLSP

Názov položky

a

Suma istiny v 

príslušnej mene  za

2021

g

2021

Suma istiny v eurách 

za 

Tvorba SF na ťarchu nákladov 2 644

Mena

b

55 950

eviduje

Predchádzajúce účtovné obdobieBežné účtovné obdobie

Tvorba SF zo zisku

Začiatočný stav sociálneho fondu

56 318

Ostatná tvorba SF

Názov položky

Názov položky
2021 2020

Suma istiny v príslušnej mene 

za 

eviduje

d f

2021

c g

Dlhodobé bankové úvery

e

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé bankové úvery

EUR

má
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8. Časové rozlíšenie

Spoločnosť zostatky na účtoch časového rozlíšenia.

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

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:

223450

Krátkodobé pôžičky

31.12.2021 412022

Krátkodobé finančné výpomoci

EUR 31.12.2021 340000 340000

355000

ostatné nevýznamné položky

Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:

ostatné nevýznamné položky

0

2020

Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:

0 3 500

3 500audit

100000

Machinery EUR

2021

EUR 2

eviduje

0

103727

0

390018

Ostatné

Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:

Názov položky

31.12.2021

Mikula

0

EUR

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

ostatné nevýznamné položky

30.9.2020Inovačný fond

Prijatá dotácia SG-rozpúšťanie výnosov 215 741 368 145

ostatné nevýznamné položky

nepoužíva

2021

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

dosahovala

20212020 2020
Oblasť odbytu

2021 2020
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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:

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:

44 0200Tržby za tovar

Výnosy zo zákazky

602 391Tržby z predaja služieb

Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob vo 

výkaze ziskov a strát
-185 967 956 051

Manká a škody

0

0

Reprezentačné

956 051

0

Iné X

X

0

X

Dary

-185 967

0

X

a

Výrobky 

956 051

0

Zvieratá 0

f

X

X

XX

549 351

388 205

Tržby za vlastné výrobky 0

Zmena stavu vnútroorganizačných 

zásob

0

6 384 942

0

d

Spolu

Nedokončená výroba a 

polotovary vlastnej výroby

b 

Spolu

2021

Tovar

0602 391 981 576 0

c

2020

prevádzkuje

2020

7 340 993

0

Oblasť odbytu
Konečný zostatok

0 44 020

549 351

neúčtovala

Konečný zostatok

2021

Služby

c ea b d

2021

0

602 391

2020

Výrobky

388 205

0

2021

0

Začiatočný stav

7 155 026

0

XX

0

X X

X

7 155 026

2020

gf

Oblasť odbytu
2021 2020

0

X

X

e

-185 967

7 340 993 6 384 942

2021 2020

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

15 / 24



IČO DIČ3 1 6 8 55 1 5 4 9 8Poznámky POD  PÚZ 3-04 5222 0 0 0

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:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

112 459

25 016

Kurzové náklady, z toho: 175

175

112 63435 632

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

účtovala

981 576

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

602 391Čistý obrat celkom

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

ostatné neaudítorské služby

Náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: 0

9 118 17 069

úroky

0

poradenstvo

256 730

súvisiace audítorské služby

0

Finančné náklady, z toho:

iné uisťovacie audítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

cestovné

daňové poradenstvo

5 837

opravy a udržovanie

12 499

údržba SW

24 014

ubytovanie

15 877

upratovanie

ostatné náklady za služby 30 366

95 007

Názov položky

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

42 500

319 595

4 131 13 951

jednickové služby-zákazky

231 714222 157

obchodné zastúpenie

95 390

35 632

26 514

bankové poplatky

odpisy DMA

kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky

ostatné náklady na hospodársku činnosť

úrok z omeškania

0

prenájom

317 164

436

2 275

4 100

0

46 164

6 233

649

11 891

0

2021 2020

452 93587 583

0 0

452 93587 583
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Informácie o daniach z príjmov

1. Odložená daň z príjmu

Spoločnosť  o odloženej daňovej pohľadávke, alebo záväzku.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

2. Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Spoločnosť  hospodársky výsledok, ktorý by transformovala na základ dane.

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

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.

Spoločnosť v nájme nehnuteľný majetok.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť majetok iným účtovným jednotkám, alebo tretím osobám.

nájomná zmluva uzatvorená dodruh prenajatého majetku

druh nehnuteľného majetku v nájme

nebytové priestory

nájomná zmluva uzatvorená do:

14.2.2023

druh majetku vo finančnom prenájme

osobné vozidlo KIA cee´d

nájomná zmluva uzatvorená do:

20.9.2021

osobné vozidlo BMW

zváracie invertory

15.8.2021

eviduje

Spoločnosť  eviduje na podsúvahovom účte 760111 projekt - Bezpečnostný systém suchého

31.7.2022Server

skladovania VJP Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

má

druh majetku v operatívnom nájme nájomná zmluva uzatvorená do:

má

29.5.2022

20.9.2021

má

neurčito

osobné vozidlo KIA cee´d

osobné vozidlo KIA cee´d

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

neúčtuje

prenajíma

nevykázala

ročná výška nájomného
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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:

neurčito

neeviduje

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

poskytla

5 400
Odmeny za výkon funkcie, vrátane plnení z 

dôchodkových programov bývalých členov 

30.6.Poskytnuté pôžičky  ku dňu:

výška pôžičky:

iných

celková suma splatených pôžičiek (-)

deň poskytnutia:

štatutárnych

celková suma odpustených/odpísaných pôžičiek (-)

4 500

Hodnota príjmu, výhody členov orgánov

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

55539nebytové priestory

20202021

eviduje

Záväzky z leasingu

Iné položky

Pohľadávky z leasingu

Prenajatý majetok

Majetok v nájme (operatívny prenájom)

Majetok prijatý do úschovy

510 652 510 652

Odpísané pohľadávky

Názov položky

Pohľadávky z derivátov

Záväzky z opcií derivátov

2021

Druh príjmu, výhody

Hlavné podmienky poskytnutých záruk:

dozorných

Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia

0 0 0
celková suma poskytnutých pôžičiek (+)

Hlavné podmienky poskytnutých pôžičiek:
úroky:
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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:

0

b

Úbytky Presuny

neuskutočnila

je

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

0

0

0

0

Základné imanie

a

235 401 0

0

Prírastky
Stav na začiatku 

účtovného obdobia

0

Ostatné kapitálové fondy

Pohľadávky za upísané vlastné 

imanie

0

e

0

223 486

0

30.6.2021

01 140 420

Položka vlastného imania

2021

Stav na konci 

účtovného obdobia

d f

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

nenastali

0 0

-494 313

1 140 420

0

c

0 235 401

0

0

0

0

-75 254

0
Účet 491 - Vlastné imanie 

fyzickej osoby - podnikateľa

116 245

114 021

Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) z 

kapitálových vkladov

0

0

0

165 454

0

0 0

Emisné ážio

0

165 454

Zmena základného imania

0 0

114 021

609 597

splátky:

0

0

Suma plnenia (finančného alebo iného) na súkromné 

účely

deň splatnosti:

00
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
Nerozdelený zisk minulých 

rokov
Neuhradená strata minulých 

rokov

0

-419 059

0

0

0

0609 597

116 245Zákonný rezervný fond 0
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Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

je uvedený v tabuľke:

Prehľad o peňažných tokoch k

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

Spoločnosť zostavila prehľad o peňažných tokoch použitím metódy. 

2020

48 214

331 623

231 714

2 604 623

0

2 529 370 2 110 311

Účet 491 - Vlastné imanie 

fyzickej osoby - podnikateľa

Štatutárne fondy a ostatné 

fondy

Emisné ážio

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Obsah položky

-494 313

2021

248 671

Označenie 

položky

A. 1. 1. 222 157

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.)

Z/S 

Spolu

Neuhradená strata minulých 

rokov

-122 527 0

0

6 479

2 645 586 81 563

0 0 0

0

Ostatné kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond

Nerozdelený zisk minulých 

rokov

má

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

nepriamej

114 021

30.6.2021

0

zostavila.

0

Nedeliteľný fond

Výsledok hospodárenia 

bežného účtovného obdobia

00 0

0

235 401

0 0

112 538 3 708

0 0

0

0

b c d e f

1 140 420

0

165 454

0

116 245

235 401

114 021

223 486

0

Presuny

45 230 -91 931

0

0 0

0

Stav na konci 

účtovného obdobia

Stav na začiatku 

účtovného obdobia

2020

0 -419 059

Úbytky

0

0

0

0

0

0

00

Zmena základného imania 0
Pohľadávky za upísané vlastné 

imanie
0

Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku a 

záväzkov

Oceňovacie rozdiely z 

kapitálových účastín

a

Spolu

603 117

165 454

0 -30 596

570 491 32 626

37 075

0

0

Položka vlastného imania

Základné imanie 1 140 420

Prírastky

Zákonný rezervný fond 

(nedeliteľný fond) z 

kapitálových vkladov

270 187
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Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

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 (-)

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

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

401 815

-984 827

-218 010

-95 390

-313 400

-313 400

-58

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

95 390

-597 847

-14 835

4 519

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

A. 1. 2. 

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

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. 5. 

A. 1. 6.

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

A. 1. 11.

A. 1. 12. 

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

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 (-)

Úroky účtované do nákladov (+)

Úroky účtované do výnosov (-)

A. 1. 8. 26 514

A. 1. 7. 

A. 4. 

187 510

-6 908

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.)

A. 2. 2. 

A. 2. 4.

A. 2. 238 734

A. 2. 1. 39 220

12 004

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 (-/+)

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

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

investičných činností alebo finančných činností (-/+)

-6 908

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

A. 6. 

A. 

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 5. 

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.)

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

A. 8. 

A. 3. 

A. 9. 

-6 908

A. 7. 

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

Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 2. 

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)
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305 856

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 (+)

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

účtovnou jednotkou (+)

1 284

0

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  (-)

1 342

B. 3. 

B. 7. 

B. 6. 

B. 5. 

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

7 514

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

C. 2. 1.

0

0

B. 12.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B. 13. 

C. 1. 5. 

B. 11. 

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

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

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 

činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 1. 7. 

Peňažné toky z finančnej činnosti

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

činností (-)

C. 1. 1. 

B. 

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

B. 17. 

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

C. 1. 2. 

B. 10. 

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

B. 19. 

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. 4. 

B. 15.

C. 1. 

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 (+)

C.1. 8. 

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. 14. 

C. 2. 

C. 1. 4. 

C. 1. 3. 

C. 1. 6. 

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 (+)

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

osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

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 z emisie dlhových cenných papierov (+)
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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

-33 628

1 407 932

-1 203 147

-11 200

-25 101

-6 260

2 167

2 167

8 427

305 856

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

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

(+/-)

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 (-)

nie je

nie je

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

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

do prevádzkových činností (-)

C. 2. 3. 

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. 

C. 4. 

-733

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

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

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. 

D. 

C. 2. 8. 

C. 2. 6. Výdavky 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 (-)

C. 2. 2. 

171 000

C. 7. 

C. 7 514

C. 9. 

8 247

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 (-)

C. 2. 9. 

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. 2. 7. 

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

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

1 067

G. 

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

606

1 067

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

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

461E. 

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

OP – opravná položka

ZI – základné imanie

VI – vlastné imanie

kons. - konsolidovaný

ÚJ – účtovná jednotka

p.a. - per annum

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

PSČ – poštové smerovacie číslo

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

MÚJ - materská účtovná jednotka

DIČ – daňové identifikačné číslo

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 

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

CP  - cenný papier

Použité  skratky:

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.

uvádzajú podľa  potrieb účtovnej jednotky. 

ekonomických činností.

Vysvetlivky:

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

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.

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