
Regulovaná informácia  

POLROČNÁ SPRÁVA 

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov 

 

 

 
Časť 1. Identifikácia emitenta   

    

Informačná povinnosť za polrok: 2022  IČO: 316 515 85 

   LEI:   

Účtovné obdobie: od: 01.01.2022 do: 30.06.2022       
        

Právna forma akciová spoločnosť 
        

Obchodné meno / názov: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 

        

Sídlo:             

ulica, číslo Južná trieda 95 

PSČ 041 24 

Obec Košice 
        

    
        

Tel.: smerové číslo     číslo: 0940 499 640 
        

Fax: smerové číslo     číslo:   

        

    
        

Webové sídlo: www.ztsvvu.eu 

        

Dátum vzniku: 1.5.1992    
        

Zakladateľ: Fond národného majetku 

        

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
ročnej finančnej správy  § 47 
ods. 4 zákona o burze 

Hospodárske 
noviny 

Adresa webového sídla emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola ročná 
finančná správa zverejnená  

www.ztsvvu.eu,  
CERI NBS,  
Burza cenných papierov v 
Bratislave 

Dátum zverejnenia 18.10.2022 

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o 
burze 

13:00 

        

Predmet podnikania: aplikovaný výskum a vývoj, konštrukcia, inžiniersko-projekčná činnosť, prototypová výroba, výroba, odbyt a 
servis strojárskych a elektrotechnických výrobkov s hlavným zameraním v odboroch: účelové automobily, 
prívesy, návesy, kontajnerová preprava, tvárniace stroje a zariadenia, tvárniace komplexy s technológiou, 
prevodové zariadenia a ich uzly, špeciálna technika, chemické a potravinárske stroje a zariadenia, stroje a 
zariadenia pre papierenský priemysel, dopravné a manipulačné systémy, robotechnologické systémy, 
hydraulické manipulátory a pracovné komplexy s nimi, systémy automatického riadenia výrobných a 



technologických procesov, elektrohydraulické a elektropneumatické systémy, zariadenia pre jadrové 
elektrárne, zariadenia pre likvidáciu jadrových elektrárni  

        

Časť 2. Účtovná závierka      

        

Predbežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné 
štandardy) SAS 

        

Účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základné údaje Príloha č. 1 (P1Účtovná 
závierka) 

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, 
ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských 
účtovných štandardov ako veľká účtovná jednotka 
a subjekt verejného záujmu. Podľa §2 ods. 14 zákona 
o účtovníctve subjektom verejného záujmu sa rozumie 
účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie 
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 
ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky – aktíva BO: 
30.6  PO: 31.12. Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva) 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky – pasíva BO: 
30.6. PO: 31.12. 

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva) 

Výkaz ziskov  a strát  priebežnej účtovnej závierky 
BO: 30.6 PO: 31.12. 

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a 
strát) 

 
 
V §35 ods.5,6,7 zákona o burze je ustanovený 
minimálny obsah skrátenej priebežnej účtovnej 
závierky 

Poznámky priebežnej účtovnej závierky Príloha č. 5 (P5Poznámky) 

CASH-FLOW-Priama metóda 
BO: 30.6  PO: 31.12. 

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-
Priama metóda) 

CASH-FLOW-Nepriama metóda 
BO: 30.6.  PO: 31.12. 

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-
Nepriama metóda) 

 

alebo        

Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základné údaje 
Príloha č. 1 (P1Účtovná 
závierka) 

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz o finančnej situácií priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS 

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa 
IAS) 

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná 
jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 
zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období 
emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa 
podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa 
medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak 
rozhodne. 

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS 

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa 
IAS) 

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a 
poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. 

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS 
Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien 
vo VI podľa IAS) 

    Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 11 (P11Výkaz PT 
podľa IAS) 

    Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 13 (P13Poznámky 
podľa IAS) 

 

(§ 35 ods. 5 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom , emitent uvedie o tejto skutočnosti vo 
svojej správe vyhlásenie!  
Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom ( u polročnej správy nie je 
povinnosť) (áno/nie) nie   

 
Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 
 
Vyhlasujem, že polročná finančná správa nebola overená audítorom 

 

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie: 
 

        

Dátum auditu:  
      

 

 

 

 

 

 

  

      



§ 35 ods.3 zákona o burze 
        

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) nie  
        

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS 

Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa 
IAS) 

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS 
podľa IAS) 

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien 
vo VI podľa IAS) 

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS 
Príloha č. 17 (P17Výkaz PT 
podľa IAS) 

Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky 
podľa IAS) 

  

 
      

Časť 3. Priebežná správa 
 
 
Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze 

  

       

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalosti, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich 
dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov 
účtovného obdobia.  
 
        
     Spoločnosť obchodné aktivity smerovala do spolupráce v likvidácii Atómovej Elektrárne 
      Pakš 1, Maďarská republika, a dodávok zariadení pre atómové elektrárne  na území  
      Ukrajiny  a atómových  elektrární vo výstavbe vo svete. 
 

- Udalosti spojené s vojnou na Ukrajine zastavili celý rad obchodných aktivít pre          
        ukrajinské elektrárne. 
- Sankcie EU voči Ruskej federácii hlave finančnej oblasti zamedzili možnosti     
        dodávok zariadení pre atómové elektrárne z produkcie Ruskej federácie aj keď           
        tieto dodávky nie sú na sankčnom zozname. 
- Obmedzenie dodávok plynu do EU nepriamo má za následok rozhodnutie    
         Maďarskej vlády nevyradiť z prevážky Atómovú elektráreň Pakš1 a predlžiť jej  

                   životnosť. 
 

Napriek vážnej finančnej situácii, v  ktorej sa spoločnosť nachádza v roku 2022 spoločnosť za pomoci nových investorov predpokladá 
rozbehnutie výroby zameranej na komponenty pre odberateľov, s ktorými má  niekoľko ročné obchodné styky a ktorí už prejavili o tieto dodávky 
záujem. Predpokladá sa aj prípadné  etablovanie sa v zahraničí  v oblasti dodávok pre jadrovú energetiku.  

 
 
 
 
 
 

 

       

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to 

 
a)  Obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia, a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo 
činnosti emitenta v tomto období 
     Nie sú 
 
b)  Akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie 
alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia 
     Nie sú 

         
Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú 
najmä obchody so spriaznenými osobami. 
      
 
Neboli realizované obchody  so spriaznenými osobami. 
 
 
     



 

 

 

 

§35 ods. 2 písm. c) zákona o burze 

 

 

 

 

  

      

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalosti 
poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej 
situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločnosti zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených v 
odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona 
o burze. 
 
 
Vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalosti poskytuje priebežná účtovná závierka za I. polrok 2022 spoločnosti ZTS VVU a. s.  pravdivý 
a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie, hospodárskeho výsledku a tiež reálny prehľad informácií podľa § 35, ods. 9 zákona o burze. 
Zároveň vyhlasujeme, že polročná finančná správa nebola overená audítorom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva -   (v celých eurách) 

Za obdobie od do: 01.01.2022 -  30.06.2022 
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2021 - 31.12.2021 
Názov účtovnej jednotky: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 
IČO: 316 515 85 
      

Označ. STRANA AKTÍV Číslo riadku 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Brutto Netto 

      Korekcia   Netto 
  Spolu majetok 01 13 592 304 

9 606 650 11 070 822 
3 985 654 

A. Neobežný majetok 02 5 760 499 
1 886 240 2 178 303 

3 874 259 
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet 03 1 256 269 

528 497 528 497 
727 772 

A. I. 1. Aktivované náklady na vývoj 04 822 038 
210 709 210 709 

611 329 
       2. Softvér 05 434 231 

317 788 317 788 
116 443 

       3. Oceniteľné práva 06  
0  

 

       4. Goodwill 07  
0  

 

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 08  
0  

 

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 09  
0  

 

      7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 10  
0  

 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 4 227 392 
1 080 905 1 372 968 

3 146 487 
A.II.1. Pozemky 12 490 755 

490 755 631 554  

2. Stavby 13 653 375 
75 220 110575 

578 155 
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 3 076 411 

508 079 624403 
2 568 332 

4. Pestovateľské celky trvalých porastov 15  
0  

 

5. Základné stádo a ťažné zvieratá 16  
0  

 

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 17  
0  

 

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 6 851 
6 851 6 436  

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 19  
0  

 

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 20  
0  

 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet 21 276 838 
276 838 276 838 

0 
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 22 249 870 

249 870 249 870  

2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v 
prepojených účtovných jednotkách 

23 26 594 
26 594 26 594  

3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 24 374 
374 374  

4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 25  
0  

 

5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným 
jednotkám 

26  
0  

 

6. Ostatné pôžičky 27  
0  

 

7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 28  
0  

 

8. 29  0  



Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou 
splatnosti najviac jeden rok 

 

9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 30  
0  

 

10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 31  
0  

 

11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 32  
0  

 

B. Obežný majetok 33 7831805 
7720410 8892110 

111 395 
B.I. Zásoby súčet 34 6156705 

6156705 7 077932 
0 

B.I.1. Materiál 35 1 078 
1 078 1 275  

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 36 6 155 627 
6 155 627 7 076657  

3. Výrobky 37  
0  

 

4. Zvieratá 38  
0  

 

5. Tovar 39  
0  

 

6. Poskytnuté preddavky na zásoby 40  
0  

 

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 41 92 036 
92 036 92036 

0 
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku  súčet 42 0 

0 0 
0 

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 43  
0  

 

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 

44  
0  

 

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45  
0  

 

2. Čistá hodnota zákazky 46  
0  

 

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 47  
0  

 

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

48  
0  

 

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 49  
0  

 

6. Pohľadávky z derivátových operácií 50  
0  

 

7. Iné pohľadávky 51  
0  

 

8. Odložená daňová pohľadávka 52 92 036 
92 036 92 036  

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 53 1 580257 
1468862 1721371 

111 395 
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet 54 1 527021 

1 415626 1674408 
111 395 

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 55  
0  

 

1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 

56  
0  

 

1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57 1 527 021 
1 415 626 1 674 408 

111 395 
2. Čistá hodnota zákazky 58  

0  
 

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 59  
0  

 

4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

60  
0  

 

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu 61  
0  

 

6. Sociálne poistenie 62  
0  

 

7. Daňové pohľadávky a dotácie 63  
0  

 

8. Pohľadávky z derivátových operácií 64  0  



 

9. Iné pohľadávky 65 53 236 
53 236 46 963  

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet 66 0 
0 0 

0 
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách 67  

0  
 

2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v 
prepojených účtovných jednotkách 

68  
0  

 

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 69  
0  

 

4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 70  
0  

 

B.V. Finančné účty  71 2807 
2807 771 

0 
B.V.1. Peniaze 72 337 

337 422  

2. Účty v bankách 73 2 470 
2 470 349  

C. Časové rozlíšenie súčet 74  
 409  

C.  1. Náklady budúcich období dlhodobé 75  
0  

 

2. Náklady budúcich období krátkodobé 76  
 409  

3. Príjmy budúcich období dlhodobé 77  
0  

 

4. Príjmy budúcich období krátkodobé 78  
0  

  

 



Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva  (v  celých eurách) 

Za obdobie od do: 01.01.2022-30.06.2022 
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2021-31.12.2021 
Názov účtovnej jednotky: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 
IČO: 316 515 85 
     

Označ. STRANA PASÍV Číslo 
riadku 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

  Spolu vlastné imanie a záväzky 79 9 606 650    11 070 822    

A. Vlastné imanie 80 3 812 341    2 617 589    

A.I. Základné imanie súčet 81 1 140 420    1 140 420    

A.I.   1. Základné imanie 82 1 140 420    1 140 420    

2. Zmena základného imania 83     

3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 84     
A.II. Emisné ážio 85     
A.III. Ostatné kapitálové fondy 86 165 454    165 454    
A.IV. Zákonné rezervné fondy  87 230 266    230 266    

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 88 230 266    230 266    

2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 89     

A.V. Ostatné fondy zo zisku 90 235 401    235 401    

A.V.1. Štatutárne fondy  91     

2. Ostatné fondy 92 235 401    235 401    

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 93 223 486    223 486    

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 94 223 486    223 486    

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 95     

3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 96     

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov 97 622 561    534 342    

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov 98 697 816    609 597    

2. Neuhradená strata minulých rokov 99 -75 255    -75 255  

A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 1 194 753 88 220    

B. Záväzky 101 5 730 972    8 387 552    

B.I. Dlhodobé záväzky súčet 102 665 201  823 594    

B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 103 0    0    

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 104     

1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

105     

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 106     

2. Čistá hodnota zákazky 107     

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 108     

4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

109     

5. Ostatné dlhodobé záväzky 110 595 573    763 538    

6. Dlhodobé prijaté preddavky 111     

7. Dlhodobé zmenky na úhradu 112     

8. Vydané dlhopisy 113     

9. Záväzky zo sociálneho fondu 114 69 628    60 056    

10. Iné dlhodobé záväzky 115     

11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 116     

12. Odložený daňový záväzok 117     

B.II. Dlhodobé rezervy 118 0    0    

B.II.1. Zákonné rezervy 119     

2. Ostatné rezervy 120     

B.III. Dlhodobé bankové úvery 121     

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 122 4 584 832    5 032 546    

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet 123 2 822 445   2 976 436    

1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 124     

1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

125     

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 126 2 822 445    2 976 436    

2. Čistá hodnota zákazky 127     

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 128 409 588    412 022    

4. 
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

129     

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 130     

6. Záväzky voči zamestnancom 131 341 630    338 349    

7. Záväzky zo sociálneho poistenia 132 404 252    631 460    

8. Daňové záväzky a dotácie 133 376 292    362 864    

9. Záväzky z derivátových operácií 134     

10. Iné záväzky 135 230 625    311 415    



B.V. Krátkodobé rezervy 136 11 061    23 349    

B.V.1. Zákonné rezervy 137 11 061    23 349    

2. Ostatné rezervy 138     

B.VI. Bežné bankové úvery 139 190    1 969 648    

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 140 469 688    538 415    

C. Časové rozlíšenie súčet 141 63 337    65 681    

C. 1. Výdavky budúcich období dlhodobé 142     

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 143     2 344  

3. Výnosy budúcich období dlhodobé 144     

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 145 63 337    63 337    

 

 

 

 



Výkaz ziskov a strát  priebežnej účtovnej závierky (v  celých eurách) 

Za obdobie od do: 01.01.2022 - 30.06.2022 
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 01.01.2021 - 30.06.2021 
Názov účtovnej jednotky: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 
IČO: 316 515 85 
       

Označ. Text 
Číslo 
riadku 

Skutočnosť   

 bežné účtovné 
obdobie 

 bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 

* Čistý obrat 01 2 738 053 416 423      

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu  súčet 02 2 737 820 416 424      

I. Tržby z predaja tovaru 03        

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov  04 195 163       

III. Tržby z predaja služieb 05 728 575 602 391      

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06 -921 031 -185 967      

V. Aktivácia 07       

VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného 
majetku a materiálu 

08  2 731 400       

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 09 3 713         

** Náklady na hospodársku činnosť spolu 10 1 540 313    875 105      

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11         

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 52 399    32 824      

C. Opravné položky k zásobam 13       

D. Služby 14 389 396    87 583      

E. Osobné náklady 15 516 092    428 788      

E.1. Mzdové náklady 16 366 000    252 914      

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 17       

3. Náklady na sociálne poistenie 18 135 270    110 280      

4. Sociálne náklady 19 14 822    65 594      

F. Dane a poplatky 20 42    48      

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a 
dlhodobému hmotného majetku 

21 181 201    222 157      

G.1. 
Odpisy  k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného 
majetku 22 181 201    222 157      

2. Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 
hmotného majetku 

23       

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 24 169 266      

I. Opravné položky k pohľadávkam 25       

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 231 917    103 705      

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 1 197 507    -458 681      

* Pridaná hodnota 28 -439 088    296 017      

** Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 233    0     

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30       

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 31 0    0      

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 32       

2. 
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek 33       

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 34       

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 35 0    0      

X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných 
jednotiek 

36       

2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem 
výnosov prepojených účtovných jednotiek 

37       

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 38       

XI. Výnosové úroky 39 0    0      

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 40       

2. Ostatné výnosové úroky 41       

XII. Kurzové zisky 42           

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 43       

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44  233       

** Náklady na finančnú činnosť spolu 45 2 987    35 632      

K. Predané cenné papiere a podiely 46       

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 47       

M. Opravné položky k finančnému majetku 48       

N. Nákladové úroky 49 269   26 514      

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 50       

2. Ostatné nákladové úroky 51 269    26 514      



O. Kurzové straty 52           

P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 53       

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 2 718    9 118      

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 55 -2 754    -35 632      

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 1 194 753    -494 313      

R. Daň z príjmov  57       

R.1. Daň z príjmov splatná 58       

2. Daň z príjmov odložená 59          

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom  60       

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 1 194 753   -494 313   

 

 

  

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2022 
zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 

č.MF/19926/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné 

jednotky a subjekty verejného záujmu 

  

Účtovné obdobie:          od  01.01.2022    do  30.06.2022 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:                  od  01.01.2021    do  31.12.2021 
Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
  

1) Základné informácie o účtovnej jednotke: 
  

Obchodné meno: ZTS Výskumno – vývojový ústav Košice,  a.s. 
Sídlo: Južná trieda 95, 041 24 Košice 

Právna forma: Akciová spoločnosť 
Dátum vzniku: 1.5.1992 
Hlavný predmet podnikania: Aplikovaný výskum a vývoj 

  

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom: 
    Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách 
3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej          
jednotky: 
   Účtovná závierka organizácie k 31.12.2021 nebola schválená .   
  

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 
    Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 30. júnu 2022 je zostavená ako priebežná účtovná závierka podľa 
    § 18 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
  

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou: 
     Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku 
 
 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia 41 29 
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 43 30 
počet vedúcich zamestnancov 4 4 



Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 
  
1)  Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 
 
2)  Účtovná jednotka je v zmysle § 9 ods.1 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov povinná účtovať 
v sústave podvojného účtovníctva. Pri účtovaní a tvorbe účtovného rozvrhu tak vychádza z tohto zákona a Organizačnej 
smernice pre vedenie účtovníctva, kde sú uvedené podrobnosti účtovných zásad a metód ÚJ. Zmeny v účtovných zásadách 
a účtovných metódach neboli. 
  
3)  Účtovná jednotka neeviduje žiadne transakcie, neuvedené v súvahe, ktoré by mali významný finančný vplyv na účtovnú 
jednotku.   
  
4)  Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom 
sa zohľadňuje zásada významnosti: 
  

   1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: 
  

   a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu     
   obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) 
  

   b) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby budúcich     
   úžitkov. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku do používania.     
   Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 eur a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou   
   ako jeden rok sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.     
    
   c) Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku 

        U dlhodobého nehmotného majetku sa stanoví dĺžka odpisovania v mesiacoch maximálne na 
        dobu 5 rokov. Doba odpisovania sa stanoví podľa predpokladanej doby využitia. 
        Výška mesačných odpisov je podiel vstupnej ceny majetku a počtu mesiacov odpisovania. 
  

   2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: 
          

    Dlhodobý  nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.     
    Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť   
    a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť. 

                          
   3. Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť iným spôsobom nenadobudla. 
  

   4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: 
  

   a) Dlhodobý hmotný majetok  nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu   
   obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) 

  

   b) Dlhodobý hmotný majetok sa zaradí do účtových odpisových skupín podľa kódu   
   klasifikácie produkcie rovnakých ako sú stanovené pre účely daňových odpisov. 

       Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. 
       O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena  je 1 700 eur a nižšia a zároveň 
       s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. 
       Pozemky, predmety z drahých kovov sa neodpisujú. 
        
   5. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť vlastnou činnosťou neobstarala. 
  

   6. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť iným spôsobom neobstarala. 
  



   7. Dlhodobý finančný majetok: 
  

    Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou, vrátane nákladov 
    súvisiacich s obstaraním. 

  

   8. Zásoby obstarané kúpou: 
    
 Do zásob patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar   

        Materiál a tovar sa  prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania   
        a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie, skonto).  

 

   9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: 
  

 Vlastné výrobky a nedokončená výroba sa oceňujú vlastnými náklady, ktoré zahrňujú priame 
 náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady), časť nepriamych nákladov, 
 bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). 
 Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od zúčtovaných priamych miezd 
 týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou  vlastných nákladov. 

  

 10. Zásoby spoločnosť iným spôsobom neobstarala 
  

 11. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: 
  

        Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.  
  

   12. Pohľadávky: 
  

        a) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú 
        obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok 
        prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam 
        a nevymožiteľným pohľadávkam. 
  

        b) Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa,  ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12   
        mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 
        účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé. 

  

        Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny 
        dôkaz, že organizácia nebude schopná  zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných 
        podmienok pohľadávok.  Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník 
         vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory 
        toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky 
        predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných 
        budúcich peňažných tokov. 
  

   13. Krátkodobý finančný majetok:   
  

        Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje ich menovitou hodnotou. 
         
    14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: 
  

        Náklady  budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
        potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
  

   15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: 
  



        Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
        obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška 
        v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve  a v účtovnej závierke v tomto zistenom 
        ocenení. 
        Rezervy  sú záväzky s neurčitým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát s podnikania.        
       Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
 

   16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: 
  

          Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná   
           na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
  

 
Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie 
dotácie sa organizácii dotácia poskytne. 
Dotácie na hospodársku činnosť organizácia účtuje  do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s vynaloženými nákladmi na 
príslušný účel. 
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr účtujú  ako výnosy 
budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého 
majetku. 

  

 Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období: 

    V minulých účtovných obdobiach nenastali chyby, ktoré by boli účtovným prípadom v roku 2022. 
 

Článok III – INFORMÁCE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY 
 
1) Informácie k položkám – AKTÍV SÚVAHY 
 
a.1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:   
 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 2022 
Aktivované 
náklady 
na 
vývoj  

Softvér  
Oceniteľné 
práva  

Goodwill  
Ostatný 
DNM  

Obstaranie 
  DNM  

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM  

SPOLU 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 822 038 434 231      1 256 269 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 822 038 434 231      1 256 269 

Oprávky 

Stav na začiatku 611 329 116 443      727 772 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 611 329 116 443      727 772 



Opravné položky 

Stav na začiatku                 

Prírastky                 

Úbytky                 

Presuny                 

Stav na konci                 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 210 709 317 788      528 497 

Stav na konci 210 709 317 788      528 497 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021 
Aktivované 
náklady 
na 
vývoj  

Softvér  
Oceniteľné 
práva  

Goodwill  
Ostatný 
DNM  

Obstaraný 
 DNM  

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM  

SPOLU 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 822 038 434 231       1 256 269 

Prírastky              
 

Úbytky                 

Presuny                 

Stav na konci 822 038 434 231        1 256 269 

Oprávky 

Stav na začiatku 474 322 89 398        563 720 

Prírastky 68 503 13 523        82 026 

Úbytky           

Presuny           

Stav na konci 542 825 102 921        645 746 

Opravné položky 

Stav na začiatku                 

Prírastky                 

Úbytky                 

Presuny                 

Stav na konci                 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 347 716 344 833      692 549 

Stav na konci 279 213 331 310      610 523 

 
 
a.2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:    
 
 
 
 



Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bežné účtovné 
obdobie        2022                                                                                                                              

Pozemky  Stavby  
Veci a  
súbory  

Pestova-
teľské 
porasty  

Stádo 
a ťažné 
zvieratá  

Ostatný 
DHM  

Obstaranie 
DHM  

Preddavky 
na  
DHM  

SPOLU 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 631 554 1 274 413 3 071 031    6 436  4 983 434 

Prírastky   9 511    9 927  19 438 

Úbytky 140 799 621 037 4 131    9 511  775 478 

Presuny          

Stav na konci 490 755 653 376 3 076 411    6 852  4 227 394 

Oprávky 

Stav na začiatku  1 163 838 2 446 629      3 610 467 

Prírastky  35 354 125 835      161 189 

Úbytky  621 037 4 131      625 168 

Presuny          

Stav na konci  578 155 2 568 333      3 146 488 

Opravné položky 

Stav na začiatku                   

Prírastky                   

Úbytky                   

Presuny                   

Stav na konci                   

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 631 554 110 575     6 436  748 565 

Stav na konci 490 755 75 221     6 852  572 828 

                    

                    

                    

Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie                                                                2021                                                                     

Pozemky  Stavby  
Veci a  
súbory 

Pestova-
teľské 
porasty  

Stádo 
a ťažné 
zvieratá  

Ostatný 
DHM  

Obstaranie 
DHM  

Preddavky 
na  
DHM  

SPOLU 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 631 554 1 274 413 3 156 049    6 436  5 068 452 

Prírastky   58    58  116 

Úbytky    -24 793    -58  -24 851 

Presuny          

Stav na konci 631 554 1 274 413  3 131 314    6 436  5 043 717 

Oprávky 

Stav na začiatku  1 137 442 2 242 555      3 379 997 



Prírastky  13 198 126 933      140 131 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci  1 150 640 2 369 488      3 520 128 

Opravné položky 

Stav na začiatku                   

Prírastky                   

Úbytky                   

Presuny                   

Stav na konci                   

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 631 554 136 971 913 494    6 436  1 688 455 

Stav na konci 631 554 123 773 761 826    6 436  1 523 589 

  

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 
Poistenie majetku je zabezpečené poistnou zmluvou č. 2400750260 v rozsahu zmluvných podmienok. 
  

 c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať:   
Na dlhodobý nehmotný majetok nemá spoločnosť zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním disponovať. 
 
c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať: 
Záložné právo je zriadené  na pozemky, budovy . 
 
d) Majetok, ktorým je goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho 
hodnoty: 
Spoločnosť neúčtuje goodwill 
  

f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku (DFM) a jeho umiestnení 
 
 

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej má 
ÚJ umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie 2022 

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel na iných 
zložkách vlastného 
imania UJ, v ktorej má 
UJ umiestnený DFM 

Hodnota vlastného 
imania ÚJ, v ktorej 
má ÚJ umiestnený 
DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 
v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Účtovná hodnota  
DFM 

Dcérske účtovné jednotky 
ZTS VVÚ Machinery 100 100   249 870 

      
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 
ZTS INMART atóm 46 46   26 594 

      
Ostatné realizovateľné CP a podiely 
ČSOB Praha     174 

KLASTER združenie     200 

 
 
 



 
g,h,i,j,k,l) Informácie o dlhodobom finančnom majetku 
  

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné  
obdobie     2022                                                                                                                                                              

Podielová 
účasť 
v DUJ  

Podielová 
účasť, 
okrem PUJ  

Ostatné 
CP 
a podiely  

Pôžičky 
PUJ  

Pôžičky, 
okrem  PUJ  

Ostatné 
pôžičky  

Dlhové CP 
a ostatný 
DFM  

Pôžičky 
a ostatný 
DFM 
  

  
Účty 
v bankách  

Obstaranie 
a 
preddavky  

SPOLU 

Prvotné ocenenie 
Stav  
na začiatku 

 249 870  26 593  374              276 837 

Prírastky                       

Úbytky                       

Presuny                       

Stav 
na konci 

 249 870  26593  374              276 837 

Opravné položky 
Stav 
na začiatku 

                      

Prírastky                       

Úbytky                       

Presuny                       

Stav 
na konci 

                      

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 

 249 870  26 593  374              276 837 

Stav 
na konci 

 249 870  26 593  374              276 837 

  

  

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie                                                                                                                                                                   

Podielová 
účasť v DUJ  

Podielová 
účasť, 
okrem PUJ  

Ostatné 
CP 
a podiely  

Pôžičky 
PUJ  

Pôžičky, 
okrem  PUJ   

Ostatné 
pôžičky  

Dlhové 
CP a 
ostatný 
DFM  

Pôžičky 
a ostatný 
DFM 
  

  
Účty 
v bankách  

Obstaranie 
a 
preddavky  

SPOLU 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku  249 870  26 593  374              276 837 

Prírastky                     

Úbytky                     

Presuny                      

Stav 
na konci 

 249 870  26 593  374             276 837 

Opravné položky 
Stav 
na začiatku 

                      

Prírastky                       



Úbytky                       

Presuny                       

Stav 
na konci 

                      

Účtovná hodnota  
Stav  
na začiatku 

 249 870  26 593  374          276 837 

Stav 
na konci 

 249 870  26 593  374          276 837 

  

  

 Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku :  spoločnosť netvorila opravné položky 
  

m) Opravné položky k zásobám:  spoločnosť netvorila 
  

n) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi  nakladať: 
  
Spoločnosť nemá vo svojej evidencií zásoby, ku ktorým je zriadené záložné právo, 
alebo obmedzenie. 

 

  
o) Zákazková výroba (§ 30 PU) a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj (§ 30d PU): 
   Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.. 
   

p) Pohľadávky, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie 
Vo vykazovanom období neboli tvorené opravné položky k pohľadávkam. 
 
Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 

názov položky 
Bežné účtovné obdobie 2022 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti pohľadávky spolu 

Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy)  92 036  92 036 

Krátkodobé pohľadávky (R53)  1 468 862 1 468 862 

  

názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie  2021 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti pohľadávky spolu 

Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy) 20 026   20 026 

Krátkodobé pohľadávky (R53) 46 993 887 412 934 405 
  

  

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky (§ 10 PU): 
  

Titul Účtovná 
základňa 

Daňová 
základňa 

Rozdiel Sadzba 
dane 
(%) 

Odložená 
daňová 
pohľadávka 

Dočasný rozdiel zostatkových cien 
odpisovaného majetku (UZC<DZC) 

      21   

Nedaňové opravné položky 
k zásobám 

      21   

Nedaňové opravné položky 
k pohľadávkam 

      21   



Nedaňové rezervy       21   

Odpočet daňovej straty       21   

Záväzky (náklady) podmienené 
zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP) 

      21   

Iné:  normy a certifikáty       21   

SPOLU:   x   x   

  

t) Informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku (krátkodobý FM): 
   Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok. 
   Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň. 
  

v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku : netvorili sa 
 
w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať:  spoločnosť nemá takýto majetok 
 
x) Informácie o vlastných akciách: 
    Spoločnosť nemá pre túto časť obsahovú náplň. 
 
y) Významné položky časového rozlíšenia aktív – nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: 
    Spoločnosť nemá pre túto časť obsahovú náplň. 
 
 
 
 
2) Informácie k položkám – PASÍV SÚVAHY 
 
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:  3 812 340  €   
  

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné 
imanie: 
Základné imanie zapísané v Obchodnom registri sú vo výške 1 140 420 € 
Počet akcií:    34 350 
Forma: akcie na doručiteľa 
Podoba: zaknihované 
Cena jednej akcie:   33,20 € 
  

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období: 

Názov položky 
Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  88 219 
Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu   

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov   

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania   

Úhrada straty minulých období   



Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné  

Spolu  
  

3. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania (§ 27 ZoU;  § 14 PU): 
Žiadne náklady ani výnosy spoločnosť neúčtovala na účty vlastného imania 
  

b) Druhy rezerv – dôvod tvorby a ich použitia 

Názov položky 

  Bežné účtovné obdobie 2022 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

  
Presun 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy spolu       

 --z toho:        

       

       

Krátkodobé rezervy 
spolu 

23 349  12 288   
11 061 

 --z toho:        

Nevyčer. dovolenka - mzdy 13 684  5 006   8 678 

Odvody  zákonné poistné 4 165  1 782   2 383 

Ostatné 5 500  5 500   0 

       

       

       

       

       

       

       

  

  
  

  Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
  
   Presun 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy spolu       

 --z toho:        

       

       

Krátkodobé rezervy 
spolu 

60 996  21 391  
 

39 605 

 --z toho:              



Náhrady za 
nevyčer.dovolenku 

45 115  14 704  
 

30 411 

Odvody zákonné poistné 15 881  6 687   9 194 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

  

c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 

názov položky 
Bežné účtovné obdobie 2022 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu 

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)  665 201  665 201 

Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)  4 584 832 4 584 832 

názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021 
do lehoty splatnosti po lehote splatnosti záväzky spolu 

Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)   823 594 823 594 

Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)  5 032 546 5 032 546 
  

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov 
so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:   
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 665 201 823 594 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 
rokov vrátane 

665 201 823 594 

    

Krátkodobé záväzky spolu 4 584 832 5 032 546 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 
vrátane 

4 584 832 5 032 546 

  

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia, a to s uvedením formy 
zabezpečenia: 
Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia 
   

g) Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472):   

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu (SF) 60 056 55 950 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 9 677 2 644 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku   



Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu 69 733 58 594 

Čerpanie sociálneho fondu 105 105 

Konečný zostatok SF (R114 súvahy): 69 628 58 489 
  

 

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 
Bežné účtovné obdobie 2022 

Názov položky mena 

charakter úveru 
(napr. investičný, 
prevádzkový, 
preklenovací) 

Hodnota 
v cudzej 
mene 

hodnota 
v eur 

  
výška úroku 
(%) splatnosť 

Krátkodobé finančné výpomoci 

 Mikula  € pôžička   434 688    

Ostatné  € pôžička   35 000    

ZTS VVÚ Machinery  € pôžička   409 588   
 
 
3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: 
Spoločnosť nemá náplň pre túto časť poznámok 
 
 
4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu: 
Spoločnosť nemá uvedený finančný prenájom 
 
 
5) Informácie o dani z príjmu  - k 30.6. 2022 nebolo účtované o dani z príjmu 
 
 
  

 

Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
  

1) Položky výnosov a nákladov 
  

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60x) - podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb 
  

Typ výrobku, tovaru alebo služby Suma výnosov 
Účtovné obdobie Predchádzajúce obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 195 163 0 

Tržby z predaja služieb 728 575 602 391 

   

   

   

   

   

   
S p o l u 923 738 602 391 

  

 

 



b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

6 155 626 7 155 026 7 340 993 -921 031   -185 967 

Výrobky      

Zvieratá      

Spolu 6 155 626 7 155 026 7 340 993 -921 031 -185 967 

Manká a škody   x X     

Reprezentačné x x X     

Dary x x X     

Iné x x X    

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

x x X -921 031 -185 967 

  

d) Výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x): 
Opis účtovného prípadu Suma výnosov z hospodárskej činnosti 

Bežný rok Minulý rok 
Tržby z predaja DHM                         2 721 969                                            0 

Tržby z predaja materiálu                                 9 432                                        0 

   

   

   

   

   

S p o l u                         2 731 401                                        0 
  

 

  

g) Náklady na nákup služieb (účtová skupina 51x): 
Opis účtovného prípadu Náklady na nákup služieb 

Bežný rok Minulý rok 
Opravy a udržovanie                                9 716                                      649 

Jednicové služby - zákazky                            220 447                                 46 164 

Údržba SW                              42 904                                   4 131 

Prenájom                              15 178                                   5 837 

Ostatné náklady za služby                              29 438                                30 366 

Ubytovanie                                        0                                     436 

Poradenstvo                              25 950                                         0 

Audit, notár, právnik                              45 763  

   

   

   
Náklady na nákup služieb                            389 396                                87 583 

  



h) Ostatné náklady z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x): 
Opis účtovného prípadu Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 

Bežný rok Minulý rok 
Zostatková cena predaného DHM                             169 266                                            0 
Členské príspevky                                 1 460                                    4 020 

Súdne poplatky                            115 378                                    1 026 

Poistné                                 5 381                                  13 593 

Penále                             109 546                                  40 463 

   

   

   

   
Ostatné náklady z HČ                               401 031                                   59 102 

   

2) Položky výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
V spoločnosti nenastali žiadne mimoriadne situácie, ktoré by sa boli udiali v priebehu I. polroka 2022 a ovplyvnili výšku 
výnosov, alebo nákladov 
  

3) Náklady za overenie individuálnej závierky audítorom 
Opis účtovného prípadu Náklady na audit a poradenstvo 

Bežný rok minulý rok 
Náklady za overenie účtovnej závierky 5 500 3 000 

   

   
  

4) Členenie čistého obratu podľa § 2 ods.15 zákona o účtovníctve 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby z predaja tovaru (604, 607)                           0                           0 

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)               195 163                           0 

Tržby z predaja služieb (602, 606)               728 575            1 522 094 

Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)            2 735 114               188 426 

Čistý obrat celkom            3 658 852             1 710 520 

  

Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 
  

1 Podmienený majetok a záväzky spoločnosť neeviduje 
  

2) Ostatné finančné povinnosti spoločnosť neeviduje 
  

3) Podsúvahové účty – V spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré sa majú evidovať na podsúvahových účtoch 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Článok VII – INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH 
 
1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami 

Spriaznená osoba:   Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie Zoznam transakcií: 

Predaj výrobkov                          0                          0 
Predaj služieb                          0                20 144 

  

2) Príjmy a výhody členov orgánov 

Orgány účtovnej jednotky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Štatutárny orgán             

       - odmeny                  5 400                    5 400 

    

Dozorný orgán   

 --odmeny:                          0                  4 500 

  

Článok VIII – OSTATNÉ INFORMÁCIE 
Dopady pandémie COVID-l9 a konfliktu na Ukrajine na hospodárenie v I. polroku 2022 
 

     Spoločnosť obchodné aktivity smerovala do spolupráce v likvidácii Atómovej Elektrárne 
      Pakš 1, Maďarská republika, a dodávok zariadení pre atómové elektrárne  na území  
      Ukrajiny  a atómových  elektrární vo výstavbe vo svete. 
 

- Udalosti spojené s vojnou na Ukrajine zastavili celý rad obchodných aktivít pre          
        ukrajinské elektrárne. 
- Sankcie EU voči Ruskej federácii hlave finančnej oblasti zamedzili možnosti     
        dodávok zariadení pre atómové elektrárne z produkcie Ruskej federácie aj keď           
        tieto dodávky nie sú na sankčnom zozname. 
- Obmedzenie dodávok plynu do EU nepriamo má za následok rozhodnutie    
         Maďarskej vlády nevyradiť z prevážky Atómovú elektráreň Pakš1 a predlžiť jej  

                   životnosť. 

 

 

 

  

Článok IX – PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA 
Bežné účtovné obdobie 2022 
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:                               2 617 589 
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:                1 194 753 
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:                               3 812 342 
Dôvody zmien vlastného imania v členení:  

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):  

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  

c) emisné ážio (účet 412):  

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):  

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):  



g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):  

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):  

k) vyplatené dividendy:  

l) ďalšie zmeny vlastného imania:   

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):   

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2021 
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:                                2 604 623 
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:                                   +12 966 
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:                                2 617 589 
Dôvody zmien vlastného imania v členení:  
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):  

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):  

c) emisné ážio (účet 412):  

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):  

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):  

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):  

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                                    - 75 255 

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):                                  + 88 221 
k) vyplatené dividendy:  

l) ďalšie zmeny vlastného imania:   

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):   

  

Článok X – PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV: 
                       PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH pri použití nepriamej metódy vykazovania 
  

Označenie 
položky Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie  2022 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 
2021 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   

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

1 194 753 -494 313 

A. 1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia  
z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), 

(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)   

181 470 248 671 

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

181 201 222 157 

A. 1. 2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení 
tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, 
s výnimkou  jeho  predaja (+) 

  



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

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

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek  (+/-)   

A. 1. 6. 
Zmena stavu položiek časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-) 

  

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov   (-)   

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov   (+) 269 26 514 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov    (-)   

A.1. 10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (-) 

  

A. 1. 11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+) 

  

A. 1. 12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

  

A. 1. 13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov  (+/-) 

  

A. 2. 

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 

716 169 238 734 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 252 509 39 220 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -457 568 12 004 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) 921 228 187 510 

A. 2. 4. 

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, 
s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 
prostriedkov  

a peňažných ekvivalentov (-/+) 

  

  

Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s výnimkou 
príjmov a výdavkov, ktoré sa  uvádzajú  osobitne v iných 
častiach prehľadu  peňažných tokov (+/-), 
(súčet Z/S  +  A. 1. + A. 2.) 

2 092 392 -6 908 

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

  

A. 4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností (-) 

-269  



A. 5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 

  

A. 6. 

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

(-) 

  

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

2 092 123 -6 908 

A. 7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+) 

  

A. 8. 
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (+) 

  

A. 9. 
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť (-) 

  

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

2 092 123 -6 908 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   

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

  

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -9 927  

B. 3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a  

podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných 
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty 
a cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie (-) 

  

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 2 721 969  

B. 6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov  

a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné 
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo 
na obchodovanie  (+) 

  

B. 7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (-) 

  

B. 8. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek 
poskytnutých  účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 

  

B. 9. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých 
pôžičiek  poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku (-) 

  



B. 10. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek 
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+) 

  

B. 11. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do 
prevádzkových činností (+) 

    

B. 12. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+) 

    

B. 13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-) 

    

B. 14. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) 

    

B. 15. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 
začleniť do  investičných činností (-) 

    

B. 16. 
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (+) 

    

B. 17. 
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce 
sa na investičnú činnosť (-) 

    

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)   

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)   

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

2 712 042 0 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   

C. 1. Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) 0 0 

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

C. 1. 2. 
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 
alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou (+) 

  

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)   

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   

C. 1. 5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 
akcií a vlastných obchodných podielov (-) 

  

C. 1. 6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou 
jednotkou (-) 

  

C. 1. 7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 
spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou (-) 

  

C.1. 8. 
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania (-) 

  



C. 2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých 

záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti, 
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) 

-2 298 383 7 514 

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   

C. 2. 3. 

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke poskytla  

banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou 
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného 
predmetu činnosti  (+) 

  

C. 2. 4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti (-) 

-1 969 293  

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  8 247 

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -161 125  

C. 2. 7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 

 -733 

C. 2. 8. 

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. 9. 

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 (-) 

-167 965  

C. 3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

  

C. 4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (-) 

  

C. 5. 
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za  peňažné toky z investičnej činnosti (-) 

  

C. 6. 
Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú 
za peňažné toky z  investičnej činnosti (+) 

    

C. 7. 
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich 
možno  začleniť do finančných činností (-) 

    

C. 8. 
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce 
sa na finančnú činnosť (+) 

    

C. 9. 
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce 
sa na finančnú činnosť (-) 

  



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

-2 298 383 7 514 

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

2 505 782 606 

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  
na začiatku účtovného obdobia (+/-) 

771 461 

F. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na konci účtovného  obdobia pred zohľadnením kurzových 
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému  sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-) 

2 807 1 067 

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom 
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

0  

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného  obdobia upravený o 
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje  účtovná závierka (+/-) 

2 807 1 067 

 
 
 






