regulovaná informácia
ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta
Informačná povinnosť za rok:

2021

IČO:

316 515 85

LEI:
od: 01.01.2021

Účtovné obdobie:
Právna forma

akciová spoločnosť

Obchodné meno / názov:

ZTS Výskumno-vývojový ústav, Košice, a.s.

do: 31.12.2021

Sídlo:
ulica, číslo

Južná trieda 95

PSČ

041 24

Obec

Košice

Tel.:

smerové číslo

číslo:

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

0940 499 640

Základné imanie (v EUR):

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

1 140 420

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

Dátum zverejnenia
6.10.2022
Čas zverejnenia
burze
Predmet podnikania:

§ 47 ods. 8 zákona o

15:00

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

SAS

Príloha č. 1 (P1Účtovná
závierka)

Účtovná závierka podľa SAS

Účtovná závierka-základné údaje

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov,
ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských
účtovných štandardov.

Súvaha-aktíva

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Súvaha-pasíva

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a
strát)
Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Výkaz ziskov a strát
Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali
cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu
Európskej únie sú subjektom verejného záujmu.

Poznámky
CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOWPriama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda

Príloha č. 7 (P7CASH FLOWNepriama metóda)

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 1 (P1Účtovná
závierka)

alebo
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS
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 Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS
rozhodne.

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

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa
IAS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS
podľa IAS)

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)

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

áno

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.
V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok
podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve.
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
BPS Audit, s.r.o., Plynárenska 1, 821 09 Bratislava, IČO:51985373, číslo licencie UDVA 406

Dátum auditu:

30.9.2022

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
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
Poznámky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien
vo VI podľa IAS)
Príloha č. 17 (P17Výkaz PT
podľa IAS)
Príloha č. 18 (P18Poznámky
podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,
ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi
členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Spoločnosť zaznamenala udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré je vyhotovená táto výročná
správa.
- Spoločnosť vykonala dodávky technologických zariadení pre odberateľa JAVYS a.s. v rámci podpísania ZoD vykonala ich neaktívne
skúšky na mieste určenia. Na vykonanie aktívných skúšok je potrebné vydanie povolenia štátneho orgánu Úradu jadrového dozoru SR pre
JAVYS a.s.. Odberateľ JAVYS a.s. do 31.8.2021 takýmto povolením nedisponuje. Nakoľko platby za vykonané dodávky v zmysle ZoD sú
možné až po vykonaní aktívnych skúšok , akciová spoločnosť nesplatila úver v SLSP a.s. a v 03/2021 sa ocitla v Registri nesplatených úverov,
čo spôsobilo nemožnosť sa financovať v iných bankách.
Spoločnosť obchodné aktivity smerovala do spolupráce v likvidácií Atómovej Elektrárne Pakš 1, Maďarská republika a dodávok zariadení pre
atmové elektrárne na území Ukrajiny a atomových elektrárni vo výstavbe vo svete.
- Udalosti spojené s vojnou na Ukrajine zastavili celý rad obchodných aktivít pre ukrajinské elektrárne.
- Sankcie EÚ voči Ruskej federácii, hlavne vo finančnej oblasti, zamedzili možnosti dodávok zariadení pre atómové elektrárne z produkcie
Ruskej federácie, aj keď tieto dodávky nie sú na sankčnom zozname.
- Obmezdenia dodávok plynu do EÚ nepriamo má za následok rozhodnutie Maďarskej vlády nevyradiť z prevádzky Atómovú elektráreň Pakš
1 a predĺžiť jej životnosť.
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Napriek vážnej finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádzala v roku 2021, 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.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
V roku 2021 spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na vlastný výskum a vývoj.

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov
materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť nevlastní vlastné akcie ani žiadne vymeniteľné dlhopisy.
Spoločnosť vlastní akcie ZTS INMART atóm a.s. Martin a 100%-ný podiel v ZTS VVÚ Machinery s.r.o..
Spoločnosť je ekonomicky - majetkovo prepojená so spoločnosťou WUMING s.r.o., MI REAL s.r.o. a ENERGIE MONTAGE s.r.o..
So spriaznenými osobami (ZTS VVÚ Machinery s.r.o., ZTS INMART atóm a.s., ENERGIE MONTAGE s.r.o.) boli v roku 2021 realizované
obchody v objeme 24 192 EUR. Tieto obchody neovplyvňujú hospodársku a finančnú situáciu akciovej spoločnosti.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
V roku 2021 spoločnosť vykázala zisk vo výške 88 219 EUR.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b
zákona o účtovníctve.
Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci
(áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
nie
§ 20 ods. 5 zákona o
účtovníctve
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná
jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných
obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Účtovná jednotka nerealizovala obchody, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka
vystavená
Spoločnosť je nútená pri uzatváraní zmlúv o dielo pristupovať aj na také zmluvné podmienky( lehoty splatnosti faktúr 60 až 90 dní), pri ktorých
musí priebežne úverovať realizáciu jednotlivých zákaziek a úloh. Na financovanie prevádzkových potrieb okrem vlastných zdrojov spoločnosť
využíva kontokorentné aj účelové úvery. Iné zabezpečovacie deriváty nevyužívame. Údaje o čerpaných úveroch sú uvedené v poznámkach k
účtovnej závierke k 31.12.2021 v časti informácire o údajoch na strane pasív súvahy bod. 7 bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné
výpomoci.
Špecifika predmetu podnikania našej spoločnosti - projektovanie a výroba špeciálnych zariadení, hlavne pre jadrovú energetiku, dodávky
zariadení do zahraničia spojené s preplácaním akreditívov, ako aj dlhšie lehoty splatnosti faktúr sa odrážajú na peňažných tokoch hotovosti, čo
ovplyvnilo našu platobnú schopnosť.

§ 20 ods. 6 zákona o
účtovníctve
Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza
na www.bsse.sk v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej
správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je
kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť sa riadí Kódexom správy a riadenia spoločnosti na Slovensku vychádzajúcim z princípov OECD účinným od 1.1.2017, ktorý je
publikovaný na oficiálnej internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave www.bsse.sk

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
Spoločnosť využíva metódy riadenia, ktoré zabezpečujú kontrolu nad procesmi, ktoré prebiehajú v spoločnosti, usporiadanie zodpovednosti a
optimalizáciu výkonnosti procesov. Spoločnosť pri riadení dodržiava normy systému enviromentálneho manažérstva a normy systému riadenia
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Informácie o metódach riadenia sú zverejnené na www.ztsvvu.eu. Vo vyhlásení o plnení Kódexu
správy a riadení za rok 2021.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v
znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a
dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Informácia o odchylkách od kódexu o riadení spoločnosti je uvedená v prílohe Ročnej finančnej správy za rok 2021 "Vyhlásenie o dodržiavaní
zásad Kódexu Správy a riadenia spoločnosti na Slovensku 2011, ktorý je uverejnený na webovom sídle www.ztsvvu.eu. Odchylky sú
nasledovné:
Spoločnosť nemá vypracoavný vlastný Kódex správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému
zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v
Bratislave a na internetovej stránke CECGA (Central European CorporateGovernance Association - Stredoeurópska asociácia správy a
riadenia spoločnosti).Odchýlky od Kódexu o správe a riadení s vysvetlením sú uvedené v samostatnej častí tejto výročnej správy nižšie.
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku je zverejnené na webovom sídle spoločnosti
www.ztsvvu.eu v časti „Úvod” „Informácie”. Ďalej sa riadi týmito smernicami:
- Stanovami akciovej spoločnosti
- Štatútom predstavenstva
- Organizačným poriadkom č. 9115-01/06
- Pracovným poriadkom č. 911502/05
- Ostatnými organizačnými smernicami a príkazmi GR
Všetky platné smernice a organizačné normy sú k nahliadnutiu v sídle akciovej spoločnosti.
Informácia o odchylkách od Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku.
Nižšie sú uvedené vysvetlenia ku odchylkám podľa jednotlivých bodov kódexu.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľučové funkcie vlastnictva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.i.
Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi:
Nesplňa. Nie sú zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi. So všetkými akciami spoločnosti sú spojené
rovnaké práva.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľučové funkcie vlastnictva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.iii.
Existencia elektronického hlasovania v nepítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania:
Nespĺňa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení. Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako domácich, tak
ako aj zahraničných akcionárov. Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov v zmysle platnej legislatívy.
Bod.I Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení,
4.Podpora efektívnej účasti akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách članov orgánov spoločnosti,iv. Schvaľovanie nefinančných
systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi:
N/A - neaplikuje sa.Spoločnosť v súčasnosti neposkytuje odmeny vo forme akcií. Spoločnosť postupuje v súlade so Stanovami spoločnosti a platnou
legislatívou (Obchodným zákonníkom). Odmeňovanie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie, odmeňovanie členov predstavenstva, dozorná
rada spoločnosti. Informácia o odmeňovní členov orgánov spoločnosti je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom
zhromaždení.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 6.
Účasť na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spoôsobom:
N/A - neaplikuje sa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení. Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako
domácich, tak aj zahraničných akcionárov. Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov v zmysle platnej legislatívy.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva, D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov,
i.
Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe, a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv1,
ii
Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv2:
N/A - neaplikuje sa. Nie sú žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti. Podľa dostupných informácií nemá žiaden z majiteľov cenných papierov
osobitné práva kontroly.
Bod II. Inštitucionálny investori, kapitálové trhy a iný sprostredkovatelia:
N/A - neaplikuje sa. Spoločnosť nie je inštitucionálnym investorom, sprostredkovateľom.
Bod III. Úloha zainteresovaných strán pri správe spoločnosti, C. Účasť zamestnancov v orgánoch spločnosti, i. Dodržiavenie nezávislosti správy
dôchodkových fondov od manažmentu spločnosti:
N/A - neaplikuje sa. Súčasťou vzťahov nie je dôchodkové poistenie nad platný legislatívny rámec, nie je vytvorený nezávislý fond.
Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, C. Uplatňovanie etických štandardov, i.Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť, (ii., iii., iv.):
Nespĺňa. Spoločnosť nemá vypracovaný etický kódex. Členovia predstavenstva a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi, stanovami
spoločnosti, internými predpismi spoločnosti s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
Bod V. Zodpovednoť orgánov spoločnosti, D. Zabezpečenie kľúčových funkcií3, 5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov4, iii.
Zadefinovanie všeobecného a infividuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a
odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov:
Nespĺňa. Nie je zadefinovaný všeobecný ani idividuálny profil pre členov orgánov. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie
členov orgánov spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.
Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, i. Výbor pre
menovanie/nominácie:
Nespĺňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie členov orgánov spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.
Bod V. Zodpovednosť orgánov spločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, ii. Výbor pre
odmeňovanie:
Nespĺňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie. Odmeňovanie predstavenstva za výkon funkcie má v kompetencii dozorná rada.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke
Pravidelne prebiehajúci interný audit v zmysle noriem ISO 90001:2000 zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení
rizík spoločnosť vychádza z princípou minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti spoločnosti.
Spoločnosť má zavedený systém sledovania kontroly nábehu nákladov na jednotlivé zákazky. Opodstatnenosť nákladových faktúr je
viacstupňovo schválená a to: projektovým manažérom, riaditeľom divízie a vedúcimi útvarov, vedúcim ekonomického útvaru a odsuhlásená
GR.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Činnosť valného zhromaždenia, jeho právomoci, práva akcionárov a postupov ich vykonania v zmysle stanov spoločnosti je v súlade s
prijatým kódexom o riadení spoločnosti. Informácie o právomociach valného zhromaždenia vyplývajú zo Stanov spoločnosti článok VIII.
Valného zhromaždenia. Opis práv akcionárov vyplýva zo stanov spoločnosti časť III článok VI. Práva a povinnosti akcionárov upravuje
Obchodný zákonník a Stanovy spoločnosti. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická, alebo právnická osoba. Základnými právami akcionára
je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku pri jej zániku. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si
akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár môže vykonávať svoje práva na riadení spoločnosti, na zisku a na
likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku.

f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov
Zloženie orgánov spoločnosti
Predstavenstvo:
Predstavenstvo akciovej spoločnosti od 16.5.2017 pracuje v tomto zložení:
predseda: Ing. Jaromír Jezný, PhD.
člen:
Ing. Juraj Orth
člen:
Ing. Ľubomír Repčík
Členovia predstavenstva boli zvolení na funkčné obdobie 5 rokov.
Dozorná rada:
Dozorná rada akciovej spoločnosti pracovala v tomto zložení:
predseda: Ing. Oto Szaniszló (od 31.10.2019)
členovia: Ing. Ondrej Šimko, PhD. (od 10.7.2017)
Ing. Václav Kubák, zvolený zamestnancani spoločnosti (od 22.5.2017)
Členovia dozornej rady sú zvolení na funkčné obdobie 5 rokov.
V priebehu mesiacov apríl a máj 2021 skončili všetci členovia dozornej rady pracovný pomer v spoločnosti , požiadali a vzdali sa funkcie člena
dozornej rady.
Vzdanie sa funkcie nastáva uplynutím 3 mesačnej lehoty t.j. 8.8.2021.
Výbor pre audit:
Mimoriadne valné zhromaždenie 16.5.2017 odvolalo a menovalo nový Výbor pre audit v zložení: p. Mária Liptáková, Ing. Bohumil Spišák, Ing.
Eva Lehocká - jej činnosť vo výbore trvala do 31.5.2020, kedy ukončila pracovný pomer v spoločnosti. Nový člen do výboru pre audit nebol
menovaný. Členovia výboru pre audit nie sú členmi Dozornej rady a sú menovaní na obdobie 5 rokov.
Výbor pre audit pravidelne kontroluje zastavovanie priebežných účtovných závierok, ako aj ročnej individuálnej účtovnej závierky.
Generalný riaditeľ
Predstavenstvo na svojom rokovaní dňa 15.6.2005 menovalo za generalného riaditeľa Ing. Jaromíra Jezného od 1.7.2005.
V roku 2021 zasadalo predstavenstvo celkom 3-krát. Na svojích rokovaniach sa zaoberalo hlavne prerokovaním plnenia hospodárských
výsledkov spoločnosti, hodnotením stavu pohľadaávok a záväzkov spoločnosti, zákazkovej náplni a finančným tokom, príprave riadneho
valného zhromaždenia 30.9.2020, ktoré sa pre opatrenia spojené s pandémiou nekonalo.

g) informácie podľa § 20 ods. 7
zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere
a tie boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, je povinná vo výročnej
správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v
žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi
spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

ISIN
Vydané cenné papiere, ktoré
tvoria základné imanie vrátane
údajov o cenných papieroch, ktoré
neboli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho
hospodárskeho
priestoru, okrem dlhopisov (uviesť
všetky v súčasnosti vydané cenné
papiere. V § 2 ods. 2 zákona o
cenných papieroch sú ustanovené
všetky druhy cenných papierov)

CS0009022157

% na ZI
100

Druh
kmeňová akcia

Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej
hodnoty
Spôsob určenia výnosu
Termíny výplaty
Možnosť predčasného
splatenia

akcia na
doručovateľa

Podoba
zaknihované

Prijaté/neprijaté
Obmedzená prevoditeľnosť
na
(popis)
obchodovanie
prijaté
neobmedzená prevoditeľnosť

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané
dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)
ISIN

Forma

nie

Počet
34350

Menovitá
hodnota
33,20 EUR

Opis
práv

Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno

Sídlo

Pri vymeniteľných dlhopisoch,
postup pri ich výmene za akcie

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
Výška rozhodujúceho podielu na základnom imaní spoločnost patrí spoločnosti
WUMING s.r.o. - 34,04% Ing. Jaromír Jezný, Phd. - 16,34%
MI - REAL s.r.o. - 20,00% Ing. Ivan Kučár - 14,91%

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Medzi majiteľmi cenných papierov nie sú osoby s osobitnými právami kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv
Stanovy spoločnosti neobsahujú ustanovenia o obmedzení hlasovacích práv.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných
papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov,
alebo obmedzeniu hlasovacích práv.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Pravidla upravujúce vymenovanie a odvolenie členov štatutárneho orgánu upravujú stanovy spoločnosti, ktoré sú v súlade s prijatým kódexom
o správe a riadení spoločnosti. Zmenu stanov schvaľuje valné zhromaždenie a to 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Členov
predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu, ktorá nesmie presiahnuť päť rokov, pričom výkon ich funkcie končí voľbou
nových členov predstavenstva.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Právomoci predstavenstva sú upravené v stanovách spoločnosti, ide najmä o: výkon obchodného vedenia spoločnosti a zabezpečenie
všetkých prevádzkových a organizačných záležitostí, výkon zamestnávateľských práva povinností, výkon uznesení valného zhromaždenia,
zabezpečenie riadného vedenia predpísaného účtovníctva a inej evidencie obchodných kníh a ostatných dokladov spločnosti. Predstavenstvo
zvoláva valné zhromaždenie, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na zmenu stanov, návrh na zníženie, alebo zvýšenie
základného imania spoločnosti a vydanie dlhopisov, predkladá valnému zhromaždeniu riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku. Právomoci a
rozhodovanie predstavenstva pri vydávaní a spätnom odkúpení akcií sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom
rozhodnutie podlieha schváleniu valným zhromaždením.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa
skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou
prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia
povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody viažúce sa na zmenu jej kontrolných pomerov v súvislosti s ponukou na prevzatie. Ponuka na
prevzatie nebola vyhlásená.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť
náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním,
výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky
na prevzatie

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne osobitné dohody medzi spločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestancami, z ktorých by vyplývala
povinnosť spoločnoti poskytnúť náhradu, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez udania dôvodu.

oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve
ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na
enviromentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom
uvedie najmä:

§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu

§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti

§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej
jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré
účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobuakým účtovná jednotka tieto riziká riadi

§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností

§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť
spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné

§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a
dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej
politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3
zákona o účtovníctve)

uviesť sumu

b)čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR

uviesť sumu

c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250

uviesť počet

podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve

§ 34 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 znalostí poskytuje
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku
emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej
činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Vyhsujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje ročná účtovná závierka pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančej situácie a
hospodárskeho výsledku ZTS VVÚ Košice, a.s., a že Výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej
činnosti a postavenia spoločnosti.

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )
k

31.12.2021

(v celých eurách)

Účtovná závierka
X

Účtovná jednotka

– riadna
– mimoriadna
– priebežná

X

–
veľká

*) vyznačuje sa krížikom

IČO:

316 515 85

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)
ZTS Výskumno-vývojový ústav, Košice, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo
Južná trieda 95
PSČ

Názov obce

041 24

Košice

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

0940 499 640

Zostavená dňa:

Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

29.6.2022
Schválená dňa:

Ing. Jaromír Jezný, PhD.
Ing. Juraj Orth

X

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
ZTS Výskumno-vývojový ústav, Košice, a.s.
316 515 85
Bežné účtovné obdobie

Označ.

STRANA AKTÍV

Číslo riadku
Brutto
Korekcia
15 520 455
4 449 634
6 516 541
4 338 239
1 256 269
727 772
822 038
611 329
434 231
116 443

Spolu majetok

01

A.

Neobežný majetok

02

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet

03

A. I. 1.

Aktivované náklady na vývoj

04

2.

Softvér

05

3.

Oceniteľné práva

06

4.

Goodwill

07

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

08

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

09

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

10

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet

11

A.II.1.

Pozemky

12

2.

Stavby

13

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

14

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov

15

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá

16

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

17

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

18

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

19

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku

20

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet

21

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách

22

276 838
0
249 870

2.

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

23

26 594

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

24

374

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

25

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným
jednotkám

26

6.

Ostatné pôžičky

27

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

28

8.

29

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Netto
11 070 821

10 870 879

2 178 302

2 633 107

528 497

692 549

210 709

347 716

317 788

344 833

0
0
0
0
0
4 983 434
3 610 467
631 554
1 274 413
1 163 838
3 071 031
2 446 629

1 372 967

1 663 720

631 554

631 554

110 575

136 971

624 402

888 759

0
0
0
6 436

6 436

6 436

0
0
276 838

276 838

249 870

249 870

26 594

26 594

374

374

0
0
0
0
0

9.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou
splatnosti najviac jeden rok
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

30

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

31

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

32

B.

Obežný majetok

33

B.I.

Zásoby súčet

34

B.I.1.

Materiál

35

9 003 505
111 395
7 077 932
0
1 275

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

36

7 076 657

3.

Výrobky

37

4.

Zvieratá

38

5.

Tovar

39

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby

40

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet

41

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet

42

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

43

1.b.

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

44

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

2.

Čistá hodnota zákazky

46

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

47

4.

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

48

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

49

6.

Pohľadávky z derivátových operácií

50

7.

Iné pohľadávky

51

8.

Odložená daňová pohľadávka

52

92 036

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet

53

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet

54

1 832 766
111 395
1 785 803
111 395

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

55

1.b.

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

56

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

2.

Čistá hodnota zákazky

58

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

59

4.

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

60

5.

Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

61

6.

Sociálne poistenie

62

7.

Daňové pohľadávky a dotácie

63

8.

Pohľadávky z derivátových operácií

64

0
0
0
8 892 110

8 236 518

7 077 932

7 344 362

1 275

3 367

7 076 657

7 340 995

0
0
0
0
92 036
0
0
0

92 036

20 026

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
92 036

20 026

1 721 371

871 669

1 674 408

823 432

0
0
1 785 803
111 395

1 674 408

823 432

0
0
0
0
0
0
0

859

9.

Iné pohľadávky

65

46 963

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet

66

0
0

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách

67

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v
prepojených účtovných jednotkách

68

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

69

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

70

B.V.

Finančné účty

71

B.V.1.

Peniaze

72

771
0
422

Účty v bankách

73

349

C.

Časové rozlíšenie súčet

74

409
0

C. 1.

Náklady budúcich období dlhodobé

75

2.

Náklady budúcich období krátkodobé

76

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé

77

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé

78

2.

46 963

47 378

0

0

0
0
0
0
771

461

422

272

349

189

409

1 254

0
409

409
0
0

1 254

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

01.01.2021-31.12.2021
01.01.2020-31.12.2020

Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

ZTS Výskumno-vývojový ústav, Košice, a.s.
316 515 85

Názov účtovnej jednotky:
IČO:
Označ.
A.
A.I.
A.I. 1.
2.
3.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
A.V.1.
2.
A.VI.
A.VI.1.
2.
3.
A.VII.
A.VII.1.
2.
A.VIII.
B.
B.I.
B.I.1.
1.a.

STRANA PASÍV
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie súčet
Základné imanie
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
Ostatné fondy zo zisku
Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky súčet
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

Číslo
riadku
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

1.b.

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

105

1.c.
2.
3.

Ostatné záväzky z obchodného styku
Čistá hodnota zákazky
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

106
107
108

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

109

Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Vydané dlhopisy
Záväzky zo sociálneho fondu
Iné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé rezervy
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky súčet
Záväzky z obchodného styku súčet
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

1.b.

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

125

1.c.
2.
3.

Ostatné záväzky z obchodného styku
Čistá hodnota zákazky
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

126
127
128

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

129

Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Záväzky z derivátových operácií
Iné záväzky

130
131
132
133
134
135

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
B.II.
B.II.1.
2.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.
1.a.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11 070 821
2 617 588
1 140 420
1 140 420

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
10 870 879
2 529 370
1 140 420
1 140 420

165 454
230 266
230 266

165 454
230 266
230 266

235 401

235 401

235 401
223 486
223 486

235 401
223 486
223 486

534 342
609 597
-75 255
88 219
8 387 552
823 594
0

609 597
609 597
-75 254
8 125 768
1 014 247
0

763 538

958 297

60 056

55 950

0

0

5 032 546
2 976 436

3 232 905
1 816 621

2 976 436

1 816 621

412 022

408 898

338 349
631 460
362 864

109 738
405 513
236 238

311 415

255 897

Bežné účtovné obdobie

B.V.
B.V.1.
2.
B.VI.
B.VII.
C.
C. 1.
2.
3.
4.

Krátkodobé rezervy
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
Časové rozlíšenie súčet
Výdavky budúcich období dlhodobé
Výdavky budúcich období krátkodobé
Výnosy budúcich období dlhodobé
Výnosy budúcich období krátkodobé

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

23 349
23 349

60 996
60 996

1 969 648
538 415
65 681

3 377 620
440 000
215 741

2 344
63 337

215 741

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
ZTS Výskumno-vývojový ústav, Košice,
a.s.
316 515 85
Skutočnosť

Označ.

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné
obdobie

*
**
I.
II.
III.
IV.
V.

Čistý obrat
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia

01
02
03
04
05
06
07

1 454 765
1 446 184

VI.

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

08

VII.
**
A.
B.
C.
D.
E.
E.1.
2.
3.
4.
F.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Opravné položky k zásobam
Služby
Osobné náklady
Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

188 426
1 378 748

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

1 522 094
-264 336

bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
3 111 459
3 101 908
50 807
2 461 965
463 245
-29 068

bezprostredne
nasledujúce účtovné
obdobie (predpoklad)

0

1 342

56 064

153 617
2 917 242
50 807
159 302

124 099
612 311
390 932

585 934
1 462 156
1 041 299

152 050
69 329
72 279

362 140
58 717
74 127

21

454 805

461 304

Odpisy k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému hmotného
majetku

22

454 805

461 304

Opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému
hmotného majetku

23

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu
Opravné položky k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti spolu
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek

24
25
26
27
28
29
30
31
32

59 190
67 436
1 077 595
8 581

123 612
184 666
2 150 906
9 552

0
0
0

0

0

0

2.

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

33

3.
X.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet

34
35

0

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

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek
Ostatné výnosové úroky
Kurzové zisky
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť spolu
Predané cenné papiere a podiely
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Opravné položky k finančnému majetku
Nákladové úroky
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0

0

0

8 581

9 548

59 808

4
233 021

0

40 236

194 423

0

G.
G.1.
2.
H.
I.
J.
***
*
**
VIII.
IX.
IX.1.

3.
XI.
XI.1.
2.
XII.
XIII.
XIV.
**
K.
L.
M.
N.
N.1.

0

0

0

2.
O.
P.
Q.
***
****
R.
R.1.
2.
S.
***

Ostatné nákladové úroky
Kurzové straty
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Daň z príjmov
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

40 236
8 579

194 423
9 666

10 993
-51 227
16 209
-72 010

28 932
-223 469
-38 803
36 451

-72 010

36 451

88 219

-75 254

0
0
0

0

Prehľad peňažných tokov s použitím priamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzjúce obdobie od
do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

ZTS Výskumno-vývojový ústav, Košice, a.s.
316 515 85
Skutočnosť (v EUR)

Ozn.

Obsah položky

Vykazované
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

0

0

0

0

0

0

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
A.1.

Príjmy z predaja tovaru (+)

A.2.

Výdavky na nákup tovaru (-)

A.3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A.4.

Príjmy z predaja služieb (+)
Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (-)
Výdavky na služby (-)

A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.

A.14.

A.15.
A.16.

.

A.17.
A.18.
A.19.
A.20.
..
A.21.
A.22.
A.23.

A.
B.1.

Výdavky na osobné náklady (-)
Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkou na
daň z príjmov účtovnej jednotky (-)
Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj
alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj
alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je
právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je
právo určené na predaj alebo na obchodovanie
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka
alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu
činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak
boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (-)
Ostané príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+)
Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, s
výnimkou príjmov a výdavkou, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-)
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 zaplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných
činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
do finančných činností (-/+)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu
vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku (-)

B.2.

B.3.

B.4.
B.5.

B.6.

B.7.
B.8.

B.9.

B.10.
B.11.
B.12.

B.13.

B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku ()
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 z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
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 (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou
tých ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
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 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 na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich je
možné začleniť do investičných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu
vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostané príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti

0

0

Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní

0

0

0

0

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania
spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou
jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)

C.2.5.

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 (-)
Výdavky na zaplatenie podielu na vlastnom imaní
spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením
vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a
krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných
papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného
predmetu činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.

C.2.4.

C.2.7.
C.2.8.

C.2.9.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.

C.
D.
E.

F.

G.

H.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku,
ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu
peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a
krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej
činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v
inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy 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 daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich
možno začleniť do finančných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu
vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet
C.1. až C.9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie
peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
(+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia
pred zohľadnením kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia, upravený o kurzové rozdiely
vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

0

0

0

0

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)
Za obdobie od do:
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:
Názov účtovnej jednotky:
IČO:

01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
ZTS Výskumno-vývojový ústav, Košice, a.s.
316 515 85
Skutočnosť (v EUR)

Ozn.

Obsah položky
Vykazované obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
A.1.
A.1.1.
A.1.2.

A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.

A.1.13.
A.2.

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z
príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení
tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou
jeho predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a
výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (-)
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 (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií 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 (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
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 + A1+A2)
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.

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

-38 803

489 652

648 116

454 805

461 304

-8 579

-9 491

3 190

1 880

40 236

194 423

1 180 378

365 223

-859 140
1 773 091
266 427

204 630
131 760
28 833

1 686 239

974 536

-39 798

-194 423

1 646 441

780 113

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností
(-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S+A1 až A.6.)
A.7.

16 209

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

A.8.
A.9.

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

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
1 646 441
(súčet Z/S+A1 až A9)
Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1.
B.2.

B.3.
B.4.
B.5.

B.6.

B.7.
B.8.

B.9.

B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.

780 113

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
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 z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
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 (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
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 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 na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju
možné začleniť do investičných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa
na investičnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

Čisté peňažné toky
(súčet B. 1. až B. 19.)

z investičnej

činnosti

-6 436

1 342

0

-5 094

0

0

-1 583 762

-721 207

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1.
8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
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 (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením
vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov
a
krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1.
až C. 2. 10.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov
(-)
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.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.

C.2.9.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.

C.
D.
E.

F.

G.

H.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky,
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý
je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
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 (+)
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 zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy 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 daň z príjmov
účtovnej jednotky, ak ich
možno začleniť do finančných činností (-)
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa
na finančnú činnosť (+)
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na finančnú činnosť (-)

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet
C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
(+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených
ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
Kurzové
rozdiely
vyčíslené
k peňažným
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia,
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/).

-1 443 145

-848 650

6 852

227 013
-41 565

-23 404

-24 100

-124 065

-33 905

-62 369

-25 101

-1 646 131

-746 308

310

28 711

461

8 201

771

461

0

0

771

461

Informácie o účtovnej jednotke

ďalej aj "Spoločnosť"

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Južná trieda
95 , 041 24 Košice
Založenie Spoločnosti
Poznámky k účtovnej závierke zostavuje
právnická osoba účtujúca v systéme podvojného účtovníctva.
Spoločnosť bola založená dňa:
24.4.1992
Deň zápisu Spoločnosti do obchodného registra vykonaný dňa:
1.5.1992
Obchodný register Okresného súdu v
Košiciach
, oddiel Sa ,vložka
256/V .
Hlavnými hospodárskymi činnosťami Spoločnosti sú:
aplikovaný výskum a vývoj, konštrukcia, inžiniersko-projekčná činnosť, prototypová výroba
- výroba, odbyt a servis strojárskych a elektrotechnických výrobkov
- dodávky prác a služieb výpočtovej tehcniky, meracej a prístrojovej techniky
- sprostredkovateľská činnosť
- výkony vedecko-technicekého rozvoja, vedecko-technickej dokumentácie
- tvorba programového vybavenie
Údaje o počte zamestnancov:
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu:
31.12.
počet vedúcich zamestnancov

2021
30
34
2

2020
65
69
6

Údaje o neobmedzenom ručení
nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.
Spoločnosť
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k
31.12.2021 je zostavená ako
riadna
§ 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od

účtovná závierka podľa
1.1.2021 do 31.12.2021 .

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k
31.12.2020 , za predchádzajúce účtovné obdobie,

Informácie o konsolidovanom celku

nebola schválená.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

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

bola

zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady

boli

účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Z

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

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Dlhodobý 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 alebo inú činnosť.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca
uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena (resp. vlastné náklady) je 2400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca
uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
• Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
• Ocenenie zákazkovej výroby, ocenenie zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.
• Ocenenie pohľadávok

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
• Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie)

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
Cenné papiere, dlhové cenná papiere na obchodovanie sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním.
• Ocenenie časového rozlíšenie na strane aktív súvahy (náklady budúcich období a príjmy budúcich období)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
• Ocenenie záväzkov (vrátane dlhopisov, pôžičiek, 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.
• Ocenenie rezerv

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo
strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
• Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy (výdavky budúcich období /BO/ a výnosy BO)

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

Z

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
• Ocenenie derivátov

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia,
priamo do vlastného imania.
Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na burze alebo verejnom trhu sa účtuje s
s vplyvom na výsledok hospodárenia.
• Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku
a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného
imania.
• Ocenenie prenajatého majetku, majetku obstaraného formou leasingu a operatívného prenájmu

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca.
Majetok prenajatý na základe leasingovej zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.
• Ocenenie majetku obstaraného v privatizácii

Spoločnosť neprivatizovala majetok.
• Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na:
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov v súvahe a ich daňovou základňou
možnosť umorovať daňovú stratu, t.j. možnosti odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
• Informácie o poskytnutých dotáciach

Dotácie na hospodársku činnosť sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa
rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na
príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr
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.
• Informácie o cudzej mene

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov, sa ku dňu
zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a
účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
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
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neprepočítavajú
• Informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty
bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu, či mal zákazník na zľavu nárok, alebo ide o dodatočnú zľavu.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Informácie o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od
1.1.2021
do 31.12.2021 a za predchádzajúce obdobie od
1.1.2020 do 31.12.2020 sú uvedené v bode 1 a 2.
1.

Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť
eviduje dlhodobý nehmotný majetok.
K dlhodobému nehmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:
2021
Dlhodobý nehmotný majetok
a

Stav na začiatku účt. obdobia

Aktivované
náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstaraný
DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
434 231
0
0

0

0

0

1 256 269

822 038

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

822 038

434 231

0

0

0

0

0

1 256 269

Stav na začiatku účt. obdobia

474 322

89 398

Oprávky
0

0

0

0

0

563 720

Prírastky

137 007

27 046

0

0

0

0

0

164 052

0

0

0

0

0

0

0

0

611 329

116 443

0

0

0

0

0

727 772

Úbytky

0

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku účt. obdobia

0

Prírastky

0

Úbytky

0
0

Presuny

Stav na konci účt. obdobia
Stav na začiatku účt. obdobia
Stav na konci účt. obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

347 716

Zostatková hodnota
344 834
0
0

0

0

0

692 549

210 709

317 788

0

0

0

0

528 497

Aktivované
náklady na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstaraný
DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
434 231
0
0

0

0

0

1 256 269

0

2020
Dlhodobý nehmotný majetok
a

Stav na začiatku účt. obdobia

822 038

Z

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

822 038

434 231

0

0

0

0

0

1 256 269

Stav na začiatku účt. obdobia

337 315

62 352

Oprávky
0

0

0

0

0

399 667

Prírastky

137 007

27 046

0

0

0

0

0

164 052

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

Presuny

Stav na konci účt. obdobia

474 322

89 398

0

0

0

0

0

563 720

Opravné položky

Stav na začiatku účt. obdobia

0

Prírastky

0

Úbytky

0

Presuny

0

Stav na konci účt. obdobia

0

Stav na začiatku účt. obdobia
Stav na konci účt. obdobia
Spoločnosť

0

0

0

0

0

0

484 722

Zostatková hodnota
371 879
0
0

0

0

0

0

856 602

347 716

344 834

0

0

0

692 549

0

0

neeviduje vo svojej evidencii nehmotný majetok goodwill.

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.
Spoločnosť nemá vo svojej evidencii nehmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.
2.

Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť v uvedených obdobiach
eviduje dlhodobý hmotný majetok.
K dlhodobému hmotnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
2021
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

a

b

c

Stav na začiatku ÚO

Samostatne
Pestova- teľské Základné
hnuteľné veci a
Obstaraný
celky trvalých stádo a ťažné Ostatný DHM
súbory
DHM
porastov
zvieratá
hnuteľných vecí

d

e

Prvotné ocenenie
3 131 314
0

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Spolu

f

g

h

i

j

631 554

1 274 413

0

0

6 436

0

5 043 717

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

-60 283

0

0

0

0

0

-60 283

631 554

1 274 413

3 071 031

0

0

0

6 436

0

4 983 434

1 137 442

Oprávky
2 242 555
0

0

Presuny

Stav na konci ÚO
Stav na začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky

0

0

0

3 379 997

26 395

264 357

0

0

0

0

290 752

0

-60 283

0

0

0

0

-60 283
0

Presuny

Stav na konci ÚO

0

1 163 838

2 446 629

0

0

0

0

0

3 610 466

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO

0

Z

Prírastky

0

Úbytky

0

Presuny

0

Stav na konci ÚO
Stav na začiatku ÚO
Stav na konci ÚO

0

0

631 554

136 970

631 554

110 575

0

0

0

0

0

0

0

Zostatková hodnota
888 759
0

0

0

6 436

0

1 663 720

624 403

0

0

6 436

0

1 372 968

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Spolu

0

2020
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

a

b

c

631 554

1 274 413

Prírastky

0

0

58

Úbytky

0

0

-24 793

631 554

1 274 413

3 131 314

1 106 725

Stav na začiatku ÚO

Samostatne
Pestova- teľské Základné
hnuteľné veci a
Obstaraný
celky trvalých stádo a ťažné Ostatný DHM
súbory
DHM
porastov
zvieratá
hnuteľných vecí

d

e

f

g

h

i

j

0

0

6 436

0

5 068 452

0

0

0

58

0

116

0

0

0

-58

0

-24 851

0

0

0

6 436

0

5 043 717

Oprávky
2 000 756
0

Prvotné ocenenie
3 156 049
0

0

Presuny

Stav na konci ÚO
Stav na začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky

0

0

0

3 107 481

30 717

266 588

0

0

0

0

297 305

0

-24 789

0

0

0

0

-24 789

1 137 442

2 242 555

0

0

0

0

0

Presuny

Stav na konci ÚO

0

0

3 379 997

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO

0

Prírastky

0

Úbytky

0

Presuny

0

Stav na konci ÚO
Stav na začiatku ÚO
Stav na konci ÚO

0

0

631 554

167 688

631 554

136 970

0

0

Zostatková hodnota
1 155 294
0
888 759

0

0

0

0

0

0

0

0

6 436

0

1 960 972

0

0

6 436

0

1 663 720

Spoločnosť má 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:
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:

Hodnota za
2021
1 771 726

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

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii majetok, ktorý má v nájme a vykazuje ho ako svoj majetok.
Spoločnosť nemá vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.
Spoločnosť má dlhodobý majetok poistený.
Druh majetku, spôsob a výška jeho poistenia sú uvedené v tabuľke:
Poistený majetok

Poistná suma

Poistná zmluva platná

Z
Poistený majetok

Poistná suma

Súbor stavieb
Súbor hnuteľných vecí

3 607 500
1 692 700

od

do

1.7.2015
1.7.2015

neurčito
neurčito

Spoločnosť neeviduje 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
eviduje dlhodobý finančný majetok.
K dlhodobému finančnému majetku Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
2021
Dlhodobý finančný
majetok
a

Stav na začiatku ÚO

Podielové CP a
Podielové CP
podiely v
Ostatné dlhodobé
a podiely v spoločnos- tiach s
CP a podiely
DÚJ
podstatným
vplyvom

b

c

249 870

26 594

d

Pôžičky ÚJ v
kons. celku

e

Prvotné ocenenie
374

Pôžičky s
dobou
Ostatný DFM splatnosti
najviac jeden
rok

Obstaraný
DFM

Poskytnuté
preddavky na
DFM

Spolu

h

i

j

0

0

0

276 838

f

g

Prírastky

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0
0

Presuny

Stav na konci ÚO

249 870

26 594

374

0

0

0

0

0

276 838

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO

0

0

0

Prírastky

0

0

0

Úbytky

0

0

0
0

Presuny

Stav na konci ÚO
Stav na začiatku ÚO
Stav na konci ÚO

0

0

0

0

249 870

26 594

Účtovná hodnota
374
0

249 870

26 594

374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 838

0

0

0

0

276 838

Obstaraný
DFM

Poskytnuté
preddavky na
DFM

Spolu

h

i

j

2020
Dlhodobý finančný
majetok
a

Stav na začiatku ÚO

Podielové CP a
Podielové CP
podiely v
Ostatné dlhodobé
a podiely v spoločnos- tiach s
CP a podiely
DÚJ
podstatným
vplyvom

b

249 870

c

26 594

d

Pôžičky ÚJ v
kons. celku

e

Prvotné ocenenie
374

Pôžičky s
dobou
Ostatný DFM splatnosti
najviac jeden
rok

f

g

0

0

0

276 838

Prírastky

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0
0

Presuny

Stav na konci ÚO

249 870

26 594

374

0

0

0

0

0

276 838

Opravné položky

Stav na začiatku ÚO

0

0

0

Z

Prírastky

0

0

0

Úbytky

0

0

0
0

Presuny

Stav na konci ÚO
Stav na začiatku ÚO
Stav na konci ÚO

0

0

249 870

26 594

249 870

26 594

0

0

0

0

0

0

0

Účtovná hodnota
374
0

0

0

0

0

276 838

374

0

0

0

0

276 838

0

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii finančný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.
Spoločnosť nemá vo svojej evidencii finančný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.
Spoločnosť má podiely v iných účtovných jednotkách.
Údaje o podieloch v iných účtovných jednotkách sú uvedené v tabuľke:
Štruktúra dlhodobého finančného majetku:
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej má ÚJ
Podiel ÚJ na ZI v %
umiestnený DFM
a

2021
Podiel na hlasovacích
právach v %

Hodnota vlastného imania Výsledok hospodárenia ÚJ, v
ÚJ, v ktorej má ÚJ
ktorej má ÚJ umiestnený
umiestnený DFM
DFM

b

c

100%

100%

249 870

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
ZTS INMART atóm
46%

46%

26 594

Dcérske účtovné jednotky
ZTS VVÚ Machinery

d

e

Účtovná hodnota
DFM

Ostatné realizovateľné CP a podiely
ČSOB Praha
KLASTER združenie

f

174
200

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu:

X

Spoločnosť
Spoločnosť
4.

X

X

X

nemá dlhové CP držané do splatnosti.
neposkytla dlhodobé pôžičky.

Zásoby

Spoločnosť pri svojej činnosti
eviduje
Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom
A.
Spoločnosť

zásoby.

netvorila k zásobam opravné položky.

Spoločnosť nemá vo svojej evidencii zásoby, ku ktorým je zriadené záložné právo, alebo obmedzenie.
Spoločnosť neobstarala nehnuteľnosť za účelom predaja.

276 838

Z

5.

Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
6.

Pohľadávky

Spoločnosť
eviduje pohľadávky.
K pohľadávkám Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
Spoločnosť
tvorila opravné položky k pohľadávkam.
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke:
2021
Pohľadávky

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z dôvodu
zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu
vyradenia majetku z
účtovníctva

Stav OP na konci
účtovného obdobia

a

b

c

d

e

f

102 816

8 579

Pohľadávky z obchodného styku

111 395

Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a
materskej ÚJ

0

Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku

0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu

0

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

102 816

8 579

0

0

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

0
111 395

Bežné ÚO:

2021

Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu

0

Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

0
0
0

0

0
0

900 552

885 250

1 785 803

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu

0
0
0

0

0

Z

0

0

46 963
947 515

885 250

Sociálne poistenie

0
0
46 963
1 832 766

Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky spolu

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
Spoločnosť
7.

neprenajíma majetok formou finančného leasingu iným subjektom.

Finančné účty

Spoločnosť
eviduje majetok na finančných účtoch.
K finančným účtom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici,ceniny (stravné lístky), účty v bankách a cenné papiere.
Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie
2021

Predchádzajúce účtovné obdobie
2020

a

b

c

422

272

-1 969 293

-3 377 426

184
-1 968 687

184
-3 376 969

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované

Peniaze na ceste
Spolu
8.

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá 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
eviduje zostatky na účtoch časového rozlíšenia.
K časovému rozlíšeniu na strane aktív Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
Opis položky časového rozlíšenia

2021

2020

a

b

c

0

0

ostatné, nevýznamé položky
Náklady budúcich období - krátkodobé, z toho:

409

1 254

ostatné, nevýznamé položky

409

1 254

Náklady budúcich období - dlhodobé, z toho:

Z

Príjmy budúcich období - dlhodobé, z toho:

0

0

ostatné, nevýznamé položky
Príjmy budúcich období - krátkodobé, z toho:

0

0

ostatné, nevýznamé položky

0

0

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.
1.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Vlastné imanie
1 140 420

Výška základného imania:

2.

Informácia o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období hospodárila s
účtovnou stratou.
Údaje o vysporiadaní straty predošlého účtovného obdobia sú uvedené v tabuľke:
Predchádzajúce účtovné obdobie
2020
75 255
2021
0
0
0
0
75 255
0
75 255

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
Spoločnosť v bežnom účtovnom období hospodárila s
3.

účtovným ziskom.

Rezervy

Spoločnosť
eviduje rezervy.
K rezervám Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2021
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

0

0

0

0

60 996
45 115
15 881

24 001
13 684
4 817

-29 843
-20 321
-9 522

-31 804
-24 794
-7 010

0
0
0
23 350
13 684
4 166

Dlhodobé rezervy, z toho:
ostatné nevýznamné položky
Krátkodobé rezervy, z toho:
na nevyčerpané dovolenky
na zákonné poistné odvody

Z

0
0

na audit
ostatné nevýznamné položky

5 500
0

5 500
0

0

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce ÚO je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2020
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

0

0

0

0

75 642
55 948
19 694
0

60 996
45 115
15 881
0

-65 810
-48 676
-17 134
0

-9 832
-7 272
-2 560

0
0
0
60 996
45 115
15 881
0

Dlhodobé rezervy, z toho:
ostatné nevýznamné položky
Krátkodobé rezervy, z toho:
na nevyčerpané dovolenky
na zákonné poistné odvody
ostatné nevýznamné položky

4.

Záväzky

Spoločnosť
eviduje záväzky.
K záväzkom Spoločnosť uvádza nasledujúce informácie:
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke:
Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu

Bežné účtovné obdobie
2021
823 594

Predchádzajúce účtovné obdobie
2020
1 014 247

823 594

1 014 247

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden až päť rokov

Krátkodobé záväzky spolu

5 032 546

3 232 905

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

1 390 821

751 489

Záväzky po lehote splatnosti

3 641 725

2 481 416

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného leasingu.
5.

Sociálny fond

Spoločnosť eviduje sociálny fond.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba SF na ťarchu nákladov
Tvorba SF zo zisku

Bežné účtovné obdobie
2021
55 950
4 211

Predchádzajúce účtovné obdobie
2020
51 185
12 471

Z

Ostatná tvorba SF

60 161
-105
60 056

Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu spolu
Konečný zostatok sociálneho fondu

6.

63 656
-7 706
55 950

Vydané dlhopisy

Spoločnosť
neemitovala vlastné dlhopisy.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
7.

Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Spoločnosť
eviduje bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci.
K bankovým úverom, pôžičkam a krátkodobým finančným výpomociam Spoločnosť uvádza:
Spoločnosť
má záväzky voči banke z dôvodu čerpania bankových úverov.
Štruktúra bankových úverov je uvedená v tabuľke:

Názov položky

Mena

a
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery
SLSP
SLSP
SLSP

Spoločnosť

má

b

Úrok p.a. v
%

Dátum
splatnosti

c

d

Suma istiny v
príslušnej mene za

Suma istiny v eurách Suma istiny v príslušnej mene
za
za

2021

2021

2020

e

f

g

839617
221337
906605

883095
221337
906605

EUR
EUR
EUR

záväzky z dôvodu pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci.

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci je uvedená v tabuľke:

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v
%

Dátum
splatnosti

Suma istiny v
príslušnej mene za

Suma istiny v eurách Suma istiny v príslušnej mene
za
za

2021

2021

2020

e

f

g

a
Dlhodobé pôžičky
Inovačný fond

b

c

d

EUR

2

30.9.2020

371734

434102

Krátkodobé pôžičky
Mikula
Ostatné
ZTS VVÚ Machinery

EUR
EUR
EUR

31.12.2018
31.12.2018

340000
103727
424565

340000
100000
421441

Krátkodobé finančné výpomoci

Z

8.

Časové rozlíšenie

Spoločnosť
eviduje zostatky na účtoch časového rozlíšenia.
Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke:
Názov položky

2021

2020

0

0

ostatné nevýznamné položky
Výdavky budúcich období - krátkodobé, z toho:

-2 344

0

ostatné nevýznamné položky
Výnosy budúcich období - dlhodobé, z toho:

-2 344
0

0
0

ostatné nevýznamné položky
Výnosy budúcich období - krátkodobé, z toho:
prijatá dotácia SG Fin-rozpúšťanie výnosov
ostatné nevýznamné položky

-63 337
-63 337

-215 741
-215 741

Výdavky budúcich období - dlhodobé, z toho:

9.

Deriváty

Spoločnosť nepoužíva finančné deriváty pri svojej bežnej činnosti.
Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Informácie o výnosoch
1.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Tržby za vlastné výkony a tovar

Spoločnosť
dosahovala 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:

Oblasť odbytu

a

Výrobky
Služby
Tovar
Spolu
2.

2021

2020

2021

2020

2021

2020

d

e

f

g

0

0

0

0

b

c

0
1 522 094
0

2 461 965
463 245
50 807

1 522 094

2 976 017

Zmena stavu vlastnej výroby

Z

Spoločnosť prevádzkuje vlastnú výrobu, pri ktorej vznikajú vnútroorganizačné zásoby.
K zmene stavu vlastnej výroby Spoločnosť uvádza:
Zmena stavu zásob vlastnej výroby je v tabuľke:
2021

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

2020

Oblasť odbytu
Konečný zostatok

Konečný zostatok

Začiatočný stav

2021

2020

b

c

d

e

f

7 076 657

7 340 993

7 370 061

-264 336

-29 068

0
0
7 076 657
X
X
X
X

0
0
7 340 993
X
X
X
X

0
0
7 370 061
X
X
X
X

0
0
-264 336
0
251
0

0
0
-29 068
0

X

X

X

-264 085

-29 068

a

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá

Spolu
Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Iné
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

3.

0

Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočným rozsahom

Spoločnosť neúčtovala 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:
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

Informácie o nákladoch
1.

Bežné účtovné obdobie
2021
0
1 522 094
0
0

Predchádzajúce účtovné obdobie

188 426
1 710 520

154 959
3 130 975

2020
2 461 965
463 245
50 807
0

ZTSVVÚ KOŠICE a.s.

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady a náklady
majúce výnimočný rozsah alebo výskyt

Spoločnosť

účtovala

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

Z

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:
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky

2021

2020

129 599
5 500
5 500

589 434
3 500
3 500

124 099
1 250
5 110
47 481
11 017
0
0
436
11 713
10 471
36 621
0

585 934
3 334
28 044
328 308
34 147
46 781
42 500
21 354
11 697
0
69 769
0

0

0

8 579
0

9 666
0

0

0

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

opravy a udržovanie
cestovné
jednicové služby na zákazku
údržba SW
poradenstvo
obchodné zastúpenie
ubytovanie
prenájom
služby právne
ostatné náklady za služby
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

ostatné náklady na hospodársku činnosť
Finančné náklady, z toho:
Kurzové náklady, z toho:
kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Náklady majúce výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

Informácie o daniach z príjmov
1.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Odložená daň z príjmu

Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke, alebo záväzku.
K odloženej dani z príjmu Spoločnosť uvádza:
Výpočet odloženej dane z príjmu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie
2021

Predchádzajúce účtovné obdobie
2020

Z
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:

0

950

0

950

342 906

174 526

342 906

174 526

21%
0
0

21%
0
0

72 010
35 160

36 850
36 450
36 450

odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov
a daňovou základňou, z toho:

odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v%)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

2.

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Spoločnosť
vykázala hospodársky výsledok, ktorý transformovala na základ dane.
K transformácii účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane Spoločnosť uvádza:
V súlade so Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v aktuálnom znení, Spoločnosť upravila základ dane
o položky, ktoré nie sú predmetom dane a o položky, ktoré znižujú, alebo zvyšujú základ dane.
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
a

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:
teoretická daň
daňovo neuznané náklady
výnosy nepodliehajúce dani
vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky
umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov
Celková daň z príjmov

2021
Základ dane
daň
b

c

16 209
X

X
3 404
0
0
15 122
0
0
0
18 526
18 526

72 010

88 219
X
X
X

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Spoločnosť

eviduje

údaje na podsúvahových účtoch.

daň v %
d

X
21,00%
0,00%
0,00%
93,29%
0,00%
0,00%
0,00%
114,29%
114,29%
0,00%
18 526 114,29%

2020
Základ dane
daň

daň v %

e

f

g

-38 803
X

X
-8 149
0
0
0
0
0
0
-8 149
-8 149

X
21,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
21,00%
21,00%
0,00%
21,00%

-38 803
X
X
X
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

-8 149

Z

K údajom na podsúvahových účtoch Spoločnosť uvádza:
Spoločnosť eviduje na podsúvahovom účte 760111 projekt - Bezpečnostný systém suchého
skladovnia VJP Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

1.

Najatý majetok

Spoločnosť nemá v nájme hnuteľný majetok formou operatívneho prenájmu.
Spoločnosť nemá v nájme hnuteľný majetok formou finančného prenájmu.
Spoločnosť

má v nájme nehnuteľný majetok.

druh nehnuteľného majetku v nájme
nebytové priestory

2.

nájomná zmluva uzatvorená do:
neurčito

Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajíma majetok iným účtovným jednotkám, alebo tretím osobám.

3.

Prehľad o podsúvahových položkách.

Spoločnosť

eviduje

položky na podsúvahových účtoch.

Názov položky
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

Informácie o iných aktívach a pasívach

2021

2020

510 652

510 652
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Spoločnosť neeviduje 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
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Spoločnosť
poskytla 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:

Z

Hodnota príjmu, výhody členov orgánov

Druh príjmu, výhody

štatutárnych

dozorných

iných

2021
Odmeny za výkon funkcie, vrátane plnení z
dôchodkových programov bývalých členov

10 800

5 250

0

0

Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia
Hlavné podmienky poskytnutých záruk:
Poskytnuté pôžičky ku dňu:

31.12.

0

celková suma poskytnutých pôžičiek (+)
celková suma splatených pôžičiek (-)
celková suma odpustených/odpísaných pôžičiek (-)

Hlavné podmienky poskytnutých pôžičiek:
úroky:
výška pôžičky:
deň poskytnutia:
deň splatnosti:
splátky:

Suma plnenia (finančného alebo iného) na súkromné
účely

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Spoločnosť
je v ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami.
K ekonomickým vzťahom so spriaznenými osobami Spoločnosť uvádza:
V roku 2021 boli realizované obchody so spriaznenými osobami v celkovej výške 20 144,10 EUR.
Spoločnosť neuskutočnila 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
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Po 31.12.2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva.

Informácie o vlastnom imaní

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v tabuľke:
2021
Položka vlastného imania

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

a

b

c

d

e

f

1 140 420
165 454

0

0

1 140 420
165 454

114 021

0

0

114 021

Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov

Z

Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Spolu

223 486

0

0

223 486

0

0

0

0

116 245
0

0
0

0
0

116 245
0

235 401

0

0

235 401

609 597

0

0

609 597

0

0

0
-75 254

88 219

12 965

0

0

0

2 529 369

88 219

0

0
0

2 617 588

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
je uvedený v tabuľke:
2020
Položka vlastného imania

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

a

b

c

d

e

f

1 140 420
165 454

0
0

0
0

1 140 420
165 454

114 021

0

0

114 021

223 486

0

0

223 486

116 245

0

0

116 245

235 401

0

0

235 401

603 117

6 480

0

609 597

0

0

0

0

6 480

0

-81 734

-75 254

2 604 623

6 480

-81 734

Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Zákonný rezervný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

Spolu

Prehľad o peňažných tokoch k

31.12.2021

0
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Spoločnosť má povinnosť zostaviť výkaz cash-flow.
Spoločnosť výkaz cash-flow
Spoločnosť zostavila prehľad o peňažných tokoch použitím
nepriamej metódy.
Označenie
položky

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

2 529 369

zostavila.

2021

2020

Z

16 209

-75 254

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)

489 652

648 116

A. 1. 1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)

454 805

461 304

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 (+/-)

-8 579
3 190

-9 491
1 880

A. 1. 7.

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

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

40 236

194 423

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
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 (+/-)

1 180 378

365 223

-859 140
1 773 091
266 427

204 630
131 760
28 833

1 686 239

938 085

-39 798

-194 423

1 646 441

743 662

Z/S

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

A. 1.

A.1. 10.
A. 1. 11.
A. 1. 12.
A. 1. 13.

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, na výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) Peňažné toky z prevádzkovej
činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

A. 3.

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 (-)

A. 5.
A. 6.

A. 7.

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 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 (-)

Z

A.

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

1 646 441

743 662

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

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

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 6.

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

B. 7.

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

B. 8.

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

B. 9.

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

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 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.)

-6 436

1 342

0

-5 094

0

0

Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.
C. 1. 1.
C. 1. 2.
C. 1. 3.
C. 1. 4.
C. 1. 5.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
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 (-)

Z

C.1. 8.

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

C. 2. 1.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej
činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
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.

C. 2. 4.
C. 2. 5.
C. 2. 6.
C. 2. 7.
C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.
C. 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 (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
prenajatej veci (-)
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 (+)
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 zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
(-)
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.)

D.

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

E.
F.
G.
H.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
(+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
(+/-)

Informácie o Spoločnosti podľa § 23d ods. 6 zákona
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ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Spoločnosť nie je 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.

Z

Informácie o Spoločnosti s výlučným právom

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Spoločnosti nie je udelené výlučné právo alebo osobitné právo, alebo právo poskytovať služby vo
verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme.

Vysvetlivky:
1. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácii vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia
ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový
záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
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.
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
uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
Použité skratky:
CP - cenný papier
č. - číslo
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. - konsolidovaný
MÚJ - materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p.a. - per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie
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Štát musí za diaľničnú
spojnicu doplatiť milióny
DOPRAVA

Tomáš Garai

Pred vo¾bami má
ZNMAÒKRIÞOVATKAÒ
NAÒDIAéNICIÒ$ÒZSKAÝÒ
NOV ÒPREJAZDNÒVETVUÒ
2AKSKYÒZHOTOVITEéÒ
ZROVEćÒDOSTANEÒ
MILINYÒAKOÒDOPLATOK

tomas.garai@mafraslovakia.sk

Bratislava – Ak sa povie „problémová diaľničná križovatka“,
väčšina ľudí si zrejme predstaví
neexistujúce prepojenie D1 a D4
na kraji Bratislavy. No ďalšia neslávne známa spojnica leží iba
dva kilometre východne od neho.
Triblavinu dokončili iba vlani, po

dlhých šiestich rokoch. Doteraz
však nefunguje na sto percent,
no to sa má zmeniť. Tesne pred
komunálnymi voľbami. Bratislavská župa avizuje, že čoskoro sprejazdní severnú vetvu smerom na
Chorvátsky Grob.
No v súvislosti s Triblavinou
prichádzajú aj iné správy. Stále narastá konečný účet za jej
výstavbu. Štát pôvodne so zhotoviteľom podpísal zmluvu za

32

MILIÓNOV EUR
– taký bude po zarátaní
všetkých doplatkov celkový
účet za križovatku Triblavina na
diaľnici D1.

19,7 milióna eur, no teraz musí rakúskej firme Porr doplácať
ďalších päť miliónov. Ak sa zrátajú všetky doplatky či sankcie,
celková hodnota Triblaviny bude
32 miliónov eur. Rakúski stavebníci našich diaľničiarov pre doplatky „hnali“ až pred súd. NDS
sa však rozhodla vyhnúť sa tomu
a zaplatiť.
Bohatá história výstavby križovatky siaha do roku 2015. Ce-

lý projekt sa začal pripravovať
ešte o päť rokov skôr. Práce sa
začali zbúraním rovnomenného odpočívadla. Hneď v úvode
sa však stroje museli zastaviť.
Projekt sa totiž musel na základe nových analýz prekopať, pôvodný plán počítal ešte so šiestimi plnohodnotnými pruhmi na
diaľnici D1.
Viac na strane 10, Kontroverzná...

Nobelovka
za „click“
Štokholm – Nobelovu cenu za
chémiu za rok 2022 včera získali
americkí chemici Carolyn Bertozziová a Karl Barry Sharpless a dánsky
chemik Morten Meldal za výskum
v oblasti spájania molekúl a bioortogonálnej chémie. Švédska kráľovská akadémia, ktorá túto cenu
udeľuje, vedcov ocenila za rozvoj
takzvanej click chémie a bioortogonálnej chémie. Click chémia umožňuje rýchlu a cielenú tvorbu molekúl
z menších častíc, píše agentúra
DPA. Využíva sa v medicíne pri
mapovaní DNA a pri výrobe materiálov. Bioortogonálne reakcie vedci
používajú pri vývoji liekov proti rakovine. Sharpless je v poradí piatym
„nobelistom“, ktorý túto cenu, udeľovanú od roku 1901, získal druhý
(TASR)
raz.

FOTO: REUTERS

AGRO

FUTBAL

Vinárov trápi okrem drahej elektriny aj
málo skla. Chýbajú aj uzávery z hliníka

Trávnik môže pripraviť
naše tímy o milióny eur

Bratislava – Kríza súvisiaca s rapídnym nárastom cien energií
vplýva aj na odvetvie typické
pre južnejšie časti našej krajiny.
Vinári hlásia násobný rast nákladov, s ktorými sa musia denne
vyrovnať. Realitu pre HN ilustruje napríklad Jaro Macik z Tokaj
Macik Winery: „Naše vinárstvo

sa pri elektrine dostalo na sumu
850 eur za megawatthodinu. A to
je likvidačné, napokon vlani sme
mali zmluvu na 60 eur,“ približuje. Ide teda o viac ako 1 300-percentný skok pre spoločnosť, ktorej vína predávajú vo viac ako
20 michelinovských reštauráciách vo svete. Podobne je na

tom bratislavské vinárstvo Pereg, to hlási 250-percentný skok
v cenách.
Ďalšie tlaky, ktorým vinári čelia, sú pre drahé materiály. Sklo
zdraželo o 40 až 50 percent medziročne, okrem toho sú výpadky produkcie z Ukrajiny. „Rovnako stúpli v tomto období o 50 per-

Cena

Predplatné

cena 1,19 EUR /
predplatné 1,032 EUR

tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

cent hliníkové uzávery, pričom
každý mesiac máte nový cenník,“
dopĺňa konateľ Víno Nitra Róbert
Samuhel. Okrem toho zdraželi aj
prípravky na ošetrovanie a ochranu viniča, etikety, papier či kartóny.
(IJ)
Viac na strane 9, Vinohradníci...

Bratislava – Zmena, ktorá sa im
vôbec nepozdáva. Fortunaligové
celky AS Trenčín a MŠK Žilina
považujú novú smernicu od Slovenského futbalového zväzu za
absurdnú a navyše aj nákladnú.
Oba kluby totiž už dlhodobo
hrajú domáce duely na umelej
tráve. Tomu však má byť od sezóny 2024/2025 koniec. Inak si

medzi elitou nezahrajú. „Nie je
to len o tom, že sa vymení jeden
podklad za druhý. Sú na to naviazané ďalšie náklady. Celkovo
nás to môže vyjsť až na tri milióny eur,“ uviedol marketingový
manažér Igor Schlesinger z AS
Trenčín.
(MR)
Viac na strane 8, Naše...
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Kontroverzná križovatka sa
predražila o ďalšie milióny

Sliny lariev
rozkladajú
polyetylén

DOPRAVA
Firma, ktorá realizovala
práce na dia¾nici D1
pri Triblavine, podala
na štát pre nedoplatky
ÞALOBUÒ$IAéNIāIARIÒSAÒ
SDUÒCHCELIÒVYHNÝ Ò
a TAKÒIDÒSTAVEBNKOVIÒ
DOPLCAÝÒNIEKOéKOÒ
MILINOV
Tomáš Garai

©hn

tomas.garai@mafraslovakia.sk

Bratislava – Jednou z najkontroverznejších dopravných stavieb
Slovenska je bezpochyby prepojenie diaľnic D1 a D4 na okraji
Bratislavy. Len dva kilometre na
východ od nej však leží menšia,
no taktiež neslávne známa Triblavina. S výstavbou tejto križovatky
začali v roku 2015. Na dokončenie
sa čakalo dlhých šesť rokov.
Aj keď je v prevádzke už
takmer rok, dodnes jej potenciál
vôbec nebol využitý naplno. Odbočiť sa z nej dalo len smerom na
Bernolákovo či Ivanku na juhu
alebo logistické haly na severe. To
sa však má čoskoro zmeniť. Ešte pred októbrovými komunálnymi a krajskými voľbami by mala
byť podľa bratislavskej župy sprejazdnená severná vetva smerom
na Chorvátsky Grob.
Problémom Triblaviny však nie
sú len dlhé lehoty, ale aj jej celkové predraženie. Kým štát podpísal
zmluvu na výstavbu s rakúskym
Porrom ešte za 19,7 milióna eur,
dnes je realita na úplne inej úrovni a konečná cena stále rastie.
Diaľničiari idú zhotoviteľovi doplácať ďalšie milióny. V opačnom
prípade im totiž firma hrozila žalobou. Na účet Porru tak poputuje
zo štátnej pokladnice ďalších päť
miliónov eur.

Milióny aj s úrokmi
Národná diaľničná spoločnosť so
stavebníkom v septembri podpísala dohodu o vyrovnaní záväzkov, na základe ktorej mal Porr
stiahnuť žalobu. Tá sa týkala nárokov za práce navyše vo výške
4,7 milióna eur. K nim sa mali
pripočítať ešte úroky v hodnote
viac než 300-tisíc, ktoré sa po do-

Ešte pred októbrovými komunálnymi a krajskými voľbami by mala byť podľa bratislavskej župy sprejazdnená severná vetva smerom na Chorvátsky Grob.
hode dvoch strán prestali zvyšovať až koncom júna.
Najväčšiu položku v hodnote
2,5 milióna predstavovala prístupová komunikácia na stavenisko.
Informačný systém diaľnice zhltol ďalšie takmer dva milióny.
Diaľničná spoločnosť najprv overila, či sú nároky firmy Porr opodstatnené. „Po vykonaní analýzy
skutkového a právneho stavu dospela k názoru, že tieto nároky sú
dôvodné,“ píše sa v zmluve dvoch
firiem. Diaľničiari uznávajú, že
časti diela už prevzali a vodiči
stavbu aktuálne využívajú.
HN sa na diaľničiarov obrátili
s otázkou, prečo stavba dospela
až do štádia, že sa ňou mal zaoberať súd. Podobné spory si totiž
štát bežne so zhotoviteľmi rieši za
zatvorenými dverami. „Iniciovanie súdneho sporu je legitímnym
právom každého subjektu. Národná diaľničná spoločnosť ako
žalovaná reagovala na už podanú
žalobu na súde,“ reaguje hovorkyňa štátnej akciovky Eva Žgravčáková s tým, že finálnej dohode
predchádzali mimosúdne rokovania.
Celková hodnota diela sa tak
po niekoľkých dodatkoch vyšplhá
na približne 32 miliónov eur, teda o jednu tretinu oproti pôvodnej zmluvnej cene. Na to, či je to
konečný účet a či nehrozia štá-

tu ďalšie doplatky, sa HN pýtali
aj diaľničiarov. K otázke sa však
nevyjadrili. Stavebná firma tvrdí, že rokovania ešte prebiehajú.
„Do ich ukončenia neposkytujeme k danej záležitosti žiadne vyjadrenia ani informácie,“ povedala špecialistka komunikácie pre
Porr Jana Mašínová.

Zo šesťpruhu na osempruh
Bohatá história výstavby križovatky siaha do roku 2015. Celý
projekt sa začal pripravovať ešte
o päť rokov skôr a jeho iniciátormi boli predstavitelia Smeru –
štátny tajomník Viktor Stromček
a exminister Ján Počiatek. Práce
začali zbúraním rovnomenného
odpočívadla. Hneď v úvode sa
však stroje museli zastaviť. Projekt sa totiž musel na základe nových analýz prekopať.
Kým pôvodný plán počítal so
šiestimi pruhmi D1 a súbežnými pripájacími cestami po oboch
stranách autostrády, diaľničiari po novom tvrdili, že zmena na
čisto osemprúdovku je primeranejšie riešenie. Argumentom bolo, že do roku 2040 sa má doprava na D1 v tejto lokalite výrazne
zvýšiť a šesť pruhov by už stačiť nemuselo. Aktivisti oponovali, že tak štát nahral developerovi Starland, ktorý skúpil pozemky
v okolí križovatky. Samotný spor

a nekonečné odvolávačky natiahli proces výstavby o niekoľko rokov.
Neustále predlžovanie termínov spôsobili zmeny v projektoch, ako aj fakt, že vetvy križovatky sa nemali kam napojiť. Až
vlani spojila župa južný výjazd
so starou Seneckou cestou. Dnes
je stavebne dokončené aj severné napojenie na cestu tretej triedy pri Chorvátskom Grobe. Podľa Bratislavského kraja sa aktuálne rieši už len byrokracia a cesta
by mala byť spustená v treťom októbrovom týždni.

Mestečko pri Bratislave
Spomínaná firma Starland, ktorá
má pri Triblavine developerské
záujmy, sa v minulosti spájala s mnohými známymi menami. V jej predstavenstve pôsobil
napríklad aj Miroslav Remeta.
Vlastnícke pozadie bolo dlho nejasné a istý čas v nej figuroval aj
bobista Braňo Prieložný, ktorý sa
okrem športu angažoval aj v podnikaní a je jedným zo zakladateľov firmy Istrokapitál.
Ako konečný užívateľ výhod
figuroval od novembra 2020 do
marca tohto roka Štefan Czucz.
Ten fungoval desať rokov vo vedení Transpetrolu a je susedom
známeho barda slovenskej politickej scény Bélu Bugára. Spomí-

FOTO: TASR/M. SVÍTOK

nal sa aj ako sivá eminencia strany Most-Híd, ktorej Bugár predsedal. Firma tu plánuje postaviť
byty pre viac než 30-tisíc ľudí.

Ďalšie milióny na „koberec“
Tým sa však príbeh križovatky,
ktorá zatiaľ nespĺňa svoj potenciál, stále nekončí. Onedlho by tu
totiž mali vozovku znova rozrýpať pracovné stroje a jej asfaltový povrch by mal vymeniť nový.
K rekonštrukcii má dôjsť v rámci
výstavby neslávne známej križovatky D1 a D4. Národná diaľničná
uviedla, že len minulý rok dokončená prerábka autostrády v okolí
Triblaviny aj spolu s pripájacími vetvami bola vyfakturovaná
v hodnote 4,7 milióna eur. Hneď
ďalšia výmena vozovky tu však
má stáť ďalších deväť miliónov
eur.
Na základe meraní z roku 2018
prešlo úsekom D1 Vajnory – Senec
priemerne 71-tisíc vozidiel denne,
z toho 8,7 tisíca nákladných áut.
Hoci je povrch diaľnice v dobrom
až vo výbornom stave, je potrebná sanácia podložia. NDS totiž
tvrdí, že vozovka pri Triblavine
je už po životnosti a práce vykonané v rámci výstavby nepredstavujú trvalé riešenie. Analytici z Útvaru hodnoty za peniaze
odporučili deväťmiliónový odhad
znížiť o 3,2 milióna eur.

Madrid – Enzýmy v slinách
lariev vijačky voskovej dokážu
rozložiť polyetylén pri izbovej
teplote v priebehu niekoľkých
hodín. Podľa španielskych
vedcov to pomôže pri efektívnej recyklácii plastov. Účinnosť enzýmov lariev náhodou
odhalila španielska vedkyňa
Federica Bertocchiniová. Ako
amatérska včelárka pri čistení
úľov zistila, že larvy motýľov,
ktoré sa za bežných okolností
živia voskovými plástmi, si poradia aj s vreckami na odpad.
„Moje úle ničili larvy vijačky
voskovej, tak som ich vyčistila
a (odpad) vložila do plastového vrecka,“ povedala Federica
Bertocchiniová z Biologického
výskumného centra v Madride.
Po čase si všimla na vrecku
mnoho dier. Larvy ich nielen
mechanicky prehrýzli, ale pomohlo im aj chemické pôsobenie slín. „Takže to bol začiatok
príbehu,“ dodala. Výskum jej
tímu identifikoval 200 proteínov v slinách lariev a dva z nich
degradovali polyetylén. Výsledky publikovali v časopise Nature Communications. „Štúdia
naznačuje, že sliny hmyzu môžu byť depozitárom enzýmov
spôsobujúcich degradáciu. Tento jav by mohol byť revolúciou
v oblasti bioremediácie (biologického systému na odstraňovanie znečisťujúcich látok),“
uviedli vedci. „Musíme urobiť
ešte veľa výskumu a premýšľať
o tom, ako rozvinúť túto novú
stratégiu na riešenie plastového odpadu,“ povedal Clemente Arias, ďalší člen španielskeho výskumného tímu. V budúcnosti by podľa neho mohli mať
súpravy na recykláciu aj priamo domácnosti, nešlo by len
o priemyselnú recykláciu.
Andy Pickford, riaditeľ Centra pre inovácie enzýmov na
Portsmouthskej univerzite, považuje objav enzýmov v slinách
lariev za vzrušujúci. „Reakcia
prebieha v priebehu niekoľkých hodín pri izbovej teplote,
čo naznačuje, že enzymatický
rozklad môže byť cestou k využitiu polyetylénového odpadu,“
vysvetlil. Výhodou je, že enzýmy sa dajú ľahko syntetizovať
a rýchlo rozbehnúť degradáciu
plastov prerušením ich polymérnych reťazcov. Bez nich
si to vyžaduje viac času alebo
vyššiu teplotu, čo nie je ekonomické. Enzýmy však fungujú
pri normálnych teplotách a pri
neutrálnom pH. To umožňuje
lacnú recykláciu.
( TASR)

VOJNA

Čo urobia Spojené štáty, keď Rusko použije atómovú bombu
Bratislava – Čo by sa stalo, keby
Rusko použilo jadrovú zbraň? Záleží na tom, ako by to urobilo. Pre
laikov to vyzerá tak, že otázka je
len v rovine čiernej a bielej: bomba, alebo nie. V skutočnosti majú
obe strany viacero alternatív. Kremeľ môže napríklad pohroziť atómovým testom, čo tu nebolo od
začiatku 90. rokov. Spojené štáty
a Rusko totiž teraz atómovky testujú len počítačovo.
Mimochodom, experti považujú test za krok, ktorý je pre Moskvu najatraktívnejší. Čo však nastane, ak Rusko použije taktickú
jadrovú zbraň? Slovo „taktická“ je
pritom len liekom na upokojenie,
že to je niečo menej nebezpečné

ako megatonové strategické rakety. V skutočnosti sú obvykle silnejšie ako hirošimská bomba, pokojne až sedemkrát.
Hlavný rozdiel je v spôsobe použitia. Strategická zbraň má obrovskou skazou zlomiť a znemožniť celkový odpor tým, že spôsobí
armagedon, taktická bola určená
na bojisko. Vladimir Putin má
niekoľko možností, ako by mohol taktickú atómovku odpáliť.
Môže ju nechať vybuchnúť nad
Čiernym morom ako vyhrážku,
odpáliť na odľahlom kuse Ukrajiny ako oveľa silnejšiu vyhrážku,
ale tiež by ňou mohol v kritickom
mieste bojiska zasiahnuť ukrajin- Na prípadný ruský jadrový útok sa pri reakcii USA črtajú tri scenáre. FOTO: REUTERS
ské sily, keď mu potečie do topánok. Alebo by mohol dokonca zub, atómovku za atómovku. TeINZERCIA
zničiť nejaké menšie mesto. Podľa da napríklad zareagovať na odpal
toho by sa rozhodovali aj Ameri- nad Čiernym morom odpálením
Oznámenie o sprístupnení Ročnej ﬁnančnej správy emitenta cenných papierov za rok 2021
čania. V zásade tak majú tri mož- bomby nad Arktídou a podobne.
Emitent ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.(v skratke ZTS VVÚ KOŠICE a.s.)
nosti:
Bolo by to ako vzdialené naso 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.
hnevané štekanie, vyhrážka aj
o burze cenných papierov oznamuje, že Ročná ﬁnančná správa za kalendárny rok 2021 bude
1.
Zub
za
zub
signál, že necúvnu. V prípade jadsprístupnená na internetovej stránke emitenta (www.ztsvvu.eu) ako regulovaná informácia
Ako prvá sa ponúka odpoveď rového útoku na Ukrajinu by to
dňa 4.10.2022.
rovnakou mincou, reakcia zub za však v rovnakom duchu znameMS208810/01

nalo odpovedať jadrovým útokom
na ruské ciele či už na Ukrajine,
alebo dokonca v Rusku. Podľa
expertov je to veľmi nepravdepodobné, pričom útoky v Rusku považujú rovno za vylúčené. Je jasné prečo.

2. Konvenčná odpoveď
Druhou možnosťou je to, o čom
hovoril bývalý americký generál
Petraeus: ak Rusko použije na
Ukrajine atómovku, Spojené štáty
v odvete konvenčnými raketami
zničia ruské jednotky na Ukrajine
a napríklad ruskú čiernomorskú
flotilu v Sevastopole. Alebo napríklad útvary, ktoré jadrové údery
priamo vykonali, aby bolo vidieť,
že porušiť jadrové tabu sa jednoducho nesmie. Je to však to isté:
Američania by zabíjali Rusov,
takže by z toho bola vojna.

3. Ukrajinská odpoveď
Tretia možnosť je tá, ktorá sa
zatiaľ podľa odborníkov a odborných magazínov javí ako naj-

pravdepodobnejšia. Amerika by
v nej nevystrelila ani ranu. Na odstrašenie by Ukrajinu vyzbrojila
konvenčnými raketami s doletom
vyše päťsto kilometrov, prvotriednymi stíhačkami a najlepšími
tankmi, aby sama mohla vykonať
masívnu odvetu. Ak by to stačilo.
Spojené štáty by sa vyhli tomu,
že by ich vstup do bojov mobilizoval Rusov a potvrdil Putinove
slová, že Západ chce zničiť matičku Rus a je prvým, kto s ňou
bojuje od vpádu nacistického Nemecka.
A zatiaľ čo Amerika by si zachovala atómovú nevinnosť, Rusko by malo pokarhanie za prelomenie jadrového tabu, čo by sa
nepáčilo jeho vlažným polopriateľom z Číny či Indie. Nie je totiž v ich vlastnom štátnom záujme, aby sa strieľanie atómovkami stalo zvykom: India má proti
sebe jadrový Pakistan a Čína má
atómoviek zatiaľ len málo.
Milan Vodička,
iDNES.cz

Výročná správa ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
za rok 2021

V Košiciach dňa 30.6.2022

Výročná správa ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2021
podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z.z.
1.a Vývoj a stav účtovnej jednotky ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
ZTS VVÚ KOŠICE a.s. bola založená dňom 1.5.1992 na základe schváleného privatizačného
projektu, registrovaného pod č. 404 Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného
majetku SR dňa 11.4.1992 č. j. 409/92, vypracovanom pre privatizáciu štátneho podniku ZTS
VVÚ KOŠICE v rámci l. vlny kupónovej privatizácie.
Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 34 350 akcií na doručiteľa v zaknihovanej
podobe, ISIN CS 0009022157, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 EUR. Základné
imanie spoločnosti je v hodnote 1 140 420,00 EUR.
Uznesením Mestského súdu v Košiciach z 29.4.1992 bolo rozhodnuté v Obchodnom registri
vykonať registráciu a.s. dňom vzniku 1.5.1992 v zmysle zakladateľskej listiny.
Zákon o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa právneho
stavu k 31.12.2015 u zaknihovaných akcií neumožňuje získať od CD CP SR zoznam majiteľov
CP za účelom zverejnenia.
V roku 2021 zaznamenala spoločnosť nasledujúci ekonomicko – finančný vývoj:
- výnosy celkom boli vo výške 1 454 765 EUR, v porovnaní s rokom 2020 došlo k ich
poklesu takmer o 53%, tržby celkom dosiahli 1 522 094 EUR , čo predstavuje 96%-tný
podiel na výnosoch celkom, v porovnaní s rokom 2020 došlo k ich poklesu cca o 49%, čo
bolo ovplyvnené posunom termínov ukončovania zákaziek (stavebná nepripravenosť
objektov na montáž zo strany odberateľa, posun vystavení certifikátov zo strany ÚJD,
odklad skúšok dodávaných zariadení), pridaná hodnota dosiahla 1 077 593 EUR
s indexom rastu 0,501
- pri nákladoch 1 438 557 EUR vykázala spoločnosť kladný výsledok hospodárenia pred
zdanením vo výške 16 209 EUR a 88 219 EUR po zdanení,
- pohľadávky spoločnosti rástli indexom 1,930 a dosiahli 1 721 371 EUR, čo ovplyvnil už
spomínaný odsun fakturácie, záväzky rástli indexom 1,032 a sú vo výške 8 387 552 EUR,
35% z celkového objemu záväzkov tvoria záväzky z obchodného styku, bankové úvery
tvoria 23% zo záväzkov celkom . Danú skutočnosť ovplyvnil charakter realizovaných
zákaziek, pri ktorých je v zmysle uzavretých ZoD fakturácia možná až po ukončení celého
diela resp. po odovzdaní ucelených častí diela. Takýto charakter zákaziek je pre
spoločnosť finančne veľmi náročný a odráža sa aj v celkovej zadlženosti firmy.

Výnosy celkom
z toho: z hospodárskej činnosti
z finančnej činnosti
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja tovaru
Náklady spolu
z toho: na hospodársku činnosť
na finančnú činnosť
Pridaná hodnota
Zisk po zdanení
Majetok
Vlastné imanie
pohľadávky
záväzky

2020
3 111 459
3 101 908
9 552
2 461 965
463 245
50 807
3 150 263
2 917 242
233 021
2 150 906
-75 254
10 870 879
2 529 370
891 695
8 125 768

2021
1 454 765
1 446 184
8 580
0
1 522 094
0
1 438 557
1 378 750
59 807
1 077 593
88 219
11 070 821
2 617 528
1 721 371
8 387 552

v EUR
Index rastu
0,467
0,466
0,898
0
3,286
0
0,457
0,473
0,257
0,501
x
1,018
1,035
1,930
1,032

Počet zamestnancov k 31.12.

69

34

0,492

Vybrané finančné ukazovatele
EBITDA
Celková likvidita v%
Rentabilita aktív v%
Celková zadlženosť v %
Úverová zadlženosť v %
Stupeň samofinancovania v %

2019
626 155
118,91
0,15
74,39
36,15
22,40

2020
x
124,29
x
74,75
31,07
23,27

2021
522 241
1,26
x
75,76
17,79
23,64

Spoločnosť má zabezpečený systém riadenia kvality a je držiteľom niekoľkých certifikátov
podľa noriem ISO a STN. Konkrétne Certifikát systému manažérstva kvality
STN EN ISO 9001, Certifikát environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001, Certifikát
systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001.
Spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE, a.s. ako výskumno-vývojová organizácia je vystavená rizikám
a neistotám spočívajúcich hlavne:
-

v dostatočnom zákazkovom a kapacitnom pokrytí, ktoré je často závislé na investičných
zámerov odberateľov a ich vyžadovanej profesnej a odbornej skladbe riešiteľov

-

v nedostupnej vysokokvalifikovanej i kvalifikovanej a odborne erudovanej pracovnej sily,
ktorá nahradí a doplní riešiteľské tými pri generačnej obmene

-

v rizikách spojených s úspešným dosiahnutím požadovaných výsledkov (parametrov)
riešenia výskumno-vývojových úloh, ktorých výstupmi sú zväčša jedinečné prototypové
zariadenia.

-

na strane bánk v odbornej schopnosti posúdiť mieru rizika pre úspešné dosiahnutie
požadovaných výsledkov (parametrov) riešenia výskumno-vývojových úloh a ochote spolu
financovať projekty tohto charakteru

V predchádzajúcich obdobiach sa činnosťou spoločnosti zatiaľ darilo eliminovať tieto riziká
a neistoty. V roku 2021 aj v dôsledku pandémie a utlmenej hospodárskej činnosti v
hospodárstve sa začala na plno prejavovať vysoká závislosť spoločnosti na investičných
zámeroch odberateľov. Činnosť bola zameraná predovšetkým na dokončovanie vysoko
špecializovaných rozpracovaných zákaziek. Získavanie nových zákaziek bolo veľmi
problematické.
-

Spoločnosť vykonala dodávky technologických zariadení pre odberateľa Javys, a.s.
v rámci podpísanej ZoD a aj vykonala ich neaktívne skúšky na mieste určenia. Na
vykonanie aktívnych skúšok bolo potrebné vydanie povolenia štátneho orgánu Úradu
jadrového dozoru SR pre Javys, a.s. Odberateľ Javys, a.s. takýmto povolením disponoval
až v závere roku 2021 . Nakoľko platby za vykonané dodávky v zmysle ZoD boli možné až
po vykonaní aktívnych skúšok akciová spoločnosť nesplatila úver v SLSP, a.s. a v 03/2021
sa ocitla v Registri nesplatených úverov., čo spôsobilo nemožnosť sa financovať v iných
bankách, ale aj požiadavku splatiť úver vo VUB Banke ,a.s. Tento záväzok prevzal
potenciálny zahraničný investor.

-

Neuhradenie miezd zamestnancom spôsobilo ich hromadné rozviazanie pracovného
pomeru so spoločnosťou v priebehu februára 2021.

-

V apríli a máji 2021 skončili všetci členovia dozornej rady pracovný pomer v spoločnosti
a požiadali a vzdali sa funkcie člena dozornej rady . Vzdanie sa funkcie nastáva uplynutím
3 mesačnej lehoty t.j. 8.8.2021.

Mohutné rozšírenie pandémie výrazne ovplyvnilo činnosť spoločnosti. Došlo k výraznému
poklesu obchodných aktivít a tým aj uzatváraniu nových zákaziek. Dokončovanie existujúcich
zákaziek bolo ovplyvnené neskorým zabezpečením potrebných povolení pre začatie realizácie
vybraných špeciálnych činností za strany odberateľov, čím dochádzalo aj k posunu možnosti
fakturácie už zrealizovaných etáp jednotlivých zákaziek. Pri znemožnení fakturácie a na
druhej strane rastúcom objemom neuhradených záväzkov voči dodávateľom sa spoločnosť
postupne dostala do platobnej neschopnosti.
Činnosť spoločnosti nepoškodzuje životné prostredie. Náplň činnosti naopak je často
zameraná na zlepšovanie životného prostredia obzvlášť v oblasti jadrovej energetiky.
1.b Udalosti osobitného významu
Spoločnosť zaznamenala udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia, za ktoré je vyhotovená táto výročná správa.
-

Spoločnosť vykonala dodávky technologických zariadení pre odberateľa Javys, a.s.
v rámci podpísanej ZoD vykonala ich neaktívne skúšky na mieste určenia. Na vykonanie
aktívnych skúšok je potrebné vydanie povolenia štátneho orgánu Úradu jadrového dozoru
SR pre Javys, a.s. Odberateľ Javys, a.s. do 31.08.2021 takýmto povolením nedisponuje.
Nakoľko platby za vykonané dodávky v zmysle ZoD sú možné až po vykonaní aktívnych
skúšok akciová spoločnosť nesplatila úver v SLSP, a.s. a v 03/2021 sa ocitla v Registri
nesplatených úverov., čo spôsobilo nemožnosť sa financovať v iných bankách.

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.

1.c Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
Napriek vážnej finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza v roku 2021 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.
1.d Náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja
V roku 2021 spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na vlastný výskum a vývoj.
1.e Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií
Spoločnosť nevlastní vlastné akcie ani žiadne vymeniteľné dlhopisy
Spoločnosť vlastní akcie ZTS INMART atóm a.s. Martin a 100% - ný podiel v
ZTS VVÚ Machinery s.r.o..
Spoločnosť je ekonomicky – majetkovo prepojená so spoločnosťami WUMING s.r.o., MI
REAL s.r.o. a ENERGIE MONTAGE s.r.o. .

So spriaznenými osobami (ZTS VVÚ Machinery s.r.o., ZTS INMART atóm a.s., ENERGIE
MONTAGE s.r.o.) boli v roku 2021 realizované obchody v objeme 24 192 EUR. Tieto obchody
neovplyvňujú hospodársku a finančnú situáciu akciovej spoločnosti.
1.f Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021
V roku 2021 spoločnosť vykázala zisk vo výške 88 219 EUR.
1.g Údaje požadované podľa osobitného predpisu
Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť neeviduje.
1.h Organizačná zložka v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí
2. Správa o platbách orgánom verejnej moci podľa §20a a§20b zákona 431/2002 Zz.
Nespracovávame , netýka sa našej spoločnosti.
3. Audit výročnej správy
Audit účtovnej závierky za rok 2021 vykonaný bol. Až Mimoriadne valné zhromaždenie
konané 1.7.2022 ustanovilo audítora, nakoľko v dôsledku pandémie nebolo v roku 2021
zvolané valné zhromaždenie akcionárov a tým ani schválený audítor.
4. netýka sa ročnej individuálnej závierky
5. a posúdenie rizík obchodov, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty
Účtovná jednotka nerealizovala obchody, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty
5.b cenové riziká, úverové riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti,
ktorým je účtovná jednotka vystavená
Spoločnosť je nútená pri uzatváraní zmlúv o dielo pristupovať aj na také zmluvné podmienky
(lehoty splatnosti faktúr 60 až 90 dní), pri ktorých musí priebežne úverovať realizáciu
jednotlivých zákaziek a úloh. Na financovanie prevádzkových potrieb okrem vlastných zdrojov
spoločnosť využíva kontokorentné aj účelové úvery. Iné zabezpečovacie deriváty
nevyužívame. Údaje o čerpaných úveroch sú uvedené v poznámkach k účtovnej závierke
k 31.12.2021 v časti informácie o údajoch na strane pasív súvahy bod 7. bankové úvery,
pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci.
Špecifiká predmetu podnikania našej spoločnosti – projektovanie a výroba špeciálnych
zariadení hlavne pre
jadrovú energetiku, dodávky zariadení do zahraničia spojené
s preplácaním akreditívov ako aj dlhšie lehoty splatnosti faktúr sa odrážajú na peňažných
tokoch hotovosti, čo ovplyvnilo našu platobnú schopnosť.
6. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti
6.a Odkaz na kódex o riadení spoločnosti
Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia spoločnosti. Spoločnosť a
členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance,
prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov
v Bratislave a na internetovej stránke CECGA (Central European Corporate Governance
Association – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností). Odchýlky od Kódexu
o správe a riadení s vysvetlením sú uvedené v samostatnej časti tejto výročnej správy nižšie.
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku je
zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.ztsvvu.eu v časti „Uvod“ „Informácie“. Ďalej sa
riadi týmito smernicami:
- Stanovami akciovej spoločnosti
- Štatútom predstavenstva
- Organizačným poriadkom č. 9115-01/06

-

Pracovným poriadkom č. 911502/05
Ostatnými organizačnými smernicami a príkazmi GR.

Všetky platné smernice a organizačné normy sú k nahliadnutiu v sídle akciovej spoločnosti.
Informácia o odchýlkach od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
Nižšie sú uvedené vysvetlenia ku odchýlkam podľa jednotlivých bodov kódexu.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie
vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.i. Zriadené kanály pre
komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi:
Nespĺňa. Nie sú zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a
zahraničnými akcionármi. So všetkými akciami spoločnosti sú spojené rovnaké práva.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie
vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.iii. Existencia
elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a
spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania:
Nespĺňa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení.
Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako domácich tak aj zahraničných akcionárov.
Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov v zmysle platnej legislatívy.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie
vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 4. Podpora efektívnej účasti
akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách členov orgánov spoločnosti, iv.
Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi:
N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť v súčasnosti neposkytuje odmeny vo forme akcií. Spoločnosť
postupuje v súlade so Stanovami spoločnosti a platnou legislatívou (Obchodným zákonníkom).
Odmeňovanie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie, odmeňovanie členov
predstavenstva dozorná rada spoločnosti. Informácia o odmeňovaní členov orgánov
spoločnosti je zverejnená v účtovnej závierke, ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom
zhromaždení.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie
vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 6. Účasť na hlasovaní
elektronickou formou nediskriminačným spôsobom:
N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom
zhromaždení. Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako domácich tak aj
zahraničných akcionárov. Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov v zmysle
platnej legislatívy.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie
vlastníctva, D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov,
i.

Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe, a ktoré môžu viesť k
obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv1 ,

ii.

ii. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv2 :

N/A – neaplikuje sa. Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti. Podľa
dostupných informácií nemá žiaden z majiteľov cenných papierov osobitné práva kontroly.
Bod II. Inštitucionálny investori, kapitálové trhy a iný sprostredkovatelia:
N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť nie je inštitucionálnym investorom, sprostredkovateľom.
Bod III. Úloha zainteresovaných strán pri správe spoločnosti, C. Účasť zamestnancov v
orgánoch spoločnosti, i. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových fondov od
manažmentu spoločnosti:
N/A – neaplikuje sa. Súčasťou vzťahov nie je dôchodkové poistenie nad platný legislatívny
rámec, nie je vytvorený nezávislý fond.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, C. Uplatňovanie etických štandardov, i. Existencia
etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť, (ii., iii., iv.):
Nespĺňa. Spoločnosť nemá vypracovaný etický kódex. Členovia predstavenstva a dozornej
rady konajú v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, internými predpismi
spoločnosti s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a
všetkých jej akcionárov.
Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, D. Zabezpečenie kľúčových funkcií3 , 5.
Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov4 , iii. Zadefinovanie
všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať,
berúc do úvahy znalosti, kompetencie a odbornosť, a identifikovanie potenciálnych
kandidátov:
Nespĺňa. Nie je zadefinovaný všeobecný ani individuálny profil pre členov orgánov.
Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie členov orgánov
spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.
Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov
spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, i. Výbor pre menovanie /nominácie:
Nespĺňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie členov
orgánov spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.
Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov
spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, ii. Výbor pre odmeňovanie:
Nespĺňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie. Odmeňovanie predstavenstva
za výkon funkcie má v kompetencii dozorná rada.
6. b Významné informácie o metódach riadenia
Riadiacu činnosť vykonáva GR prostredníctvom:
- porád
vedenia
spoločnosti
(PVS)
s týždennou
periodicitou
konania
so stanovovaním úloh a ich kontroly.
- Kontrol
plnenia
plánu
(KPP)
s dvojtýždennou
periodicitou
so stanovovaním nápravných opatrení a ich kontrolou.
Z uvedených porád sú spracovávané zápisy a tieto sú uložené v sídle spoločnosti.
6. c Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti
sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.ztsvvu.eu v časti „Uvod“ „Informácie“.
Dozorná rada spoločnosti nezaznamenala žiadne odchýlky riadenia od smerníc upravujúcich
riadenie a.s. uvedených v bode 6.a tejto správy.
6. d Opis systému vnútornej kontroly a riadenia rizík
Spoločnosť má zavedený systém sledovanie kontroly nábehu nákladov na jednotlivé zákazky.
Opodstatnenosť nákladových faktúr je viacstupňovo schválená a to: projektovým manažérom,
riaditeľom divízie a vedúcimi útvarov, vedúcim ekonomického útvaru a odsúhlasená GR.
6. e Informácia o činnosti valného zhromaždenia , jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
Valné zhromaždenie je zvolávané v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami akciovej
spoločnosti, ktoré upravujú aj práva a povinnosti akcionárov.
V roku 2021 v dôsledku pandemických opatrení Valné zhromaždenie spoločnosti zvolané
nebolo.

Všetky uznesenia z predchádzajúcich Valných zhromaždení boli v aktuálnom čase splnené.
ZTS VVÚ KOŠICE a.s. vydala iba kmeňové akcie ISIN CS 0009022157, s ktorými nie sú
spojené žiadne osobitné práva. S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a stanov spoločnosti je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel
z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia na doručiteľa je prevoditeľná
v súlade s právnym predpisom a práva s ňou spojené má jej držiteľ. S akciou na doručiteľa je
spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na
každých 33,20€ pripadá 1 hlas. Stanovy neurčujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv
akcionárov.
Práva a povinnosti akcionárov ustanovuje právny predpis a stanovy a.s..
6.f informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov
Zloženie orgánov spoločnosti
Predstavenstvo:
Predstavenstvo akciovej spoločnosti od 16.5.2017 pracuje v tomto zložení:
predseda:
člen:
člen:

Ing. Jaromír Jezný, PhD.
Ing. Juraj Orth
Ing. Ľubomír Repčík

Členovia predstavenstva boli zvolení na funkčné obdobie 5 rokov.
Dozorná rada:
Dozorná rada akciovej spoločnosti pracovala v tomto zložení:
predseda:
členovia:

Ing. Oto Szaniszló (od 31.10.2019)
Ing. Ondrej Šimko, PhD. (od 10.7.2017)
Ing. Václav Kubák, zvolený zamestnancami
spoločnosti (od 22.5.2017)

Členovia dozornej rady sú zvolení na funkčné obdobie 5 rokov.
V priebehu mesiacov apríl a máj 2021 skončili všetci členovia dozornej rady pracovný
pomer v spoločnosti a požiadali a vzdali sa funkcie člena dozornej rady .
Vzdanie sa funkcie nastáva uplynutím 3 mesačnej lehoty t.j. 8.8.2021.
Výbor pre audit:
Mimoriadne valné zhromaždenie 16.5.2017 odvolalo a menovalo nový Výbor pre audit
v zložení: p. Mária Liptáková, Ing. Bohumil Spišák, Ing. Eva Lehocká - jej činnosť vo výbore
trvala do 31.5.2020, kedy ukončila pracovný pomer v spoločnosti. Nový člen do výboru pre
audit nebol menovaný. Členovia výboru pre audit nie sú členmi Dozornej rady a sú menovaní
na obdobie 5 rokov.
Výbor pre audit pravidelne kontroluje zostavovanie priebežných účtovných závierok ako aj
ročnej individuálnej účtovnej závierky.
Generálny riaditeľ
Predstavenstvo na svojom rokovaní dňa 15.6.2005 menovalo za generálneho riaditeľa Ing.
Jaromíra Jezného od 1.7.2005.
V roku 2021 zasadalo predstavenstvo celkom 3 krát. Na svojich rokovaniach sa zaoberalo
hlavne prerokovaním plnenia hospodárskych výsledkov spoločnosti, hodnotením stavu
pohľadávok a záväzkov spoločnosti, zákazkovej náplni a finančným tokom, príprave riadneho
valného zhromaždenia 30.9.2020, ktoré sa pre opatrenia spojené s pandémiou nekonalo.

7. Informácie o emitovaných cenných papieroch
7.a Štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch
Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 34 350 akcií na doručiteľa v zaknihovanej
podobe, ISIN CS 0009022157, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 EUR. Celková
hodnota základného imania je 1 140 420,00 EUR.
Spoločnosť neemitovala žiadne iné cenné papiere a žiadne cenné papiere neboli emitované
a prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru.
7.b Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov
Neexistujú žiadne obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov a ani dohody medzi majiteľmi
cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov
a obmedzeniu hlasovacích práv.
7.c Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti
Na základe zoznamu akcionárov z CDCP SR je možné konštatovať, že na základnom imaní
spoločnosti majú podiel kvalifikovanej účasti v zmysle zákona 566/2001 Z. z. § 8 písm. f tri
právnické osoby s priamym podielom a dve fyzické osoby v súčte s priamym a nepriamym
podielom 88,45%.
Zákon o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa právneho
stavu k 31.12.2015 u zaknihovaných akcií neumožňuje získať od CDCP SR zoznam
majiteľov CP za účelom zverejnenia.
7.d Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly
Spoločnosť nemá emitované žiadne cenné papiere, s ktorými sú spojené osobitné práva
kontroly.
7.e Obmedzenie hlasovacích práv
Stanovy neurčujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv akcionárov.
7.f Obmedzenie z titulu dohôd majiteľov CP
Predstavenstvu spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov,
ktoré by viedli k obmedzeniu prevoditeľnosti CP a obmedzeniu hlasovacích práv.
7.g Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu
a zmeny stanov
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie s funkčným obdobím 5 rokov,
ktoré končí až voľbou nových členov.
Predsedu predstavenstva určuje Valné zhromaždenie, ktoré má v právomoci aj jeho odvolanie.
Zmenu stanov schvaľuje Valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných za
podmienky uznášania schopnosti.
7.h Právomocí štatutárneho orgánu o vydaní akcií
Nie je v právomocí predstavenstva rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení vlastných
akcií spoločnosti.
7.i Iné významné dohody
Predstavenstvo prehlasuje, že neboli uzatvorené žiadne významné dohody s ponukou na
prevzatie.

7.j Dohody medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami
o poskytnutí náhrady
Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody medzi ňou a členmi jej orgánov, alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.
8.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s. vydala iba kmeňové akcie ISIN CS 0009022157, s ktorými nie sú
spojené žiadne osobitné práva. Žiadne iné akcie emitované neboli.

9. , 10. , 11. Nemá náplň
12. Informácie podľa bodu 9 nezverejňujeme , nakoľko nie sme subjektom verejného záujmu,
ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie prekročil 500
zamestnancov.
13. Nemá náplň
14. Opis politiky rozmanitosti neuvádzame, nakoľko nespĺňame podmienky zadefinované
v bode 13, §20 Zákona 431/2002 Zz.

VYHLÁSENIE

Dolu podpísaní členovia predstavenstva spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda
95, 041 24 Košice, IČO: 31651585,
týmto prehlasujeme,
že Ročná účtovná závierka za rok 2021 je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi
a poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku
akciovej spoločnosti, a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov
obchodnej činnosti a je v súlade s Ročnou účtovnou závierkou za rok 2021.

V Košiciach 30. 06. 2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
k 31. decembru 2021

spoločnosti

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE
a.s./

Bratislava, Slovenská republika
30. septembra 2022

BPS Audit, s. r. o., licencia UDVA 406, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, dozornej rade, predstavenstvu a Výboru pre audit spoločnosti
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
I.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS
VVÚ KOŠICE a.s./., Južná trieda 95, 041 24 Košice IČO: 31 651 585 („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k
31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočností uvedených v odseku Základ pre podmienený názor,
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ZTS Výskumnovývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./. k 31. decembru 2021, výsledku jej hospodárenia
a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre podmienený názor
Nemohli sme získať dostatočné a vhodné dôkazy o existencii a správnosti ocenenia časti zásob v hodnote
6 155 626 €, a to ani inými náhradnými postupmi.
Spoločnosť nevytvorila opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti, a to v sume 771 tisíc €.
Vytvorením opravnej položky by sa znížila hodnota pohľadávok v súvahe o 771 tisíc € a výsledok hospodárenia
po zdanení by sa znížil o 771 tisíc €.
Spoločnosť nevytvorila opravnú položku k aktivovaným nákladom na výskum a vývoj, a to v sume 211 tisíc €.
Vytvorením opravnej položky by sa znížila hodnota aktivovaných nákladov na výskum a vývoj v súvahe o 211
tisíc € a výsledok hospodárenia po zdanení by sa znížil o 211 tisíc €.
Krátkodobé záväzky Spoločnosti k 31. decembru 2021 prevyšujú hodnotu krátkodobého majetku Spoločnosti
(a to bez vplyvu skutočností uvedených vyššie v tomto odseku) o 761 tisíc €. Táto situácia naznačuje, že
existuje významná neistota, ktorá môže vyvolať závažné pochybnosti o schopnosti spoločnosti naďalej
nepretržite pokračovať v činnosti. V účtovnej závierke sa nezverejňujú adekvátne informácie o tejto záležitosti.
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA).
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom
audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Iná skutočnosť
Prijali sme zákazku auditu riadnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2021, ale nevykonávali sme audit
účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2020. Predchádzajúci audítor vydal správu dňa 30. septembra 2021
s podmieneným názorom.
Kľúčové záležitosti auditu
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej
závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom
účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

i) Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej
nesprávnosti z dôvodu podvodu:
Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:
ii) Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i):
Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
iii) Kľúčové postrehy vyplývajúce z rizík uvedených v bode i):
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky podľa zákona
o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť
než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:






Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a
získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných
kontrol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v
účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.


Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme
auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré
počas nášho auditu zistíme.
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky
týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa
možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich
ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré
mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.
Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje,
alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť
nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným
prospechom z jej uvedenia.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo
výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť
významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviesť.

II.2 Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu
subjektov verejného záujmu
Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 1.7.2022 na základe
nášho schválenia valným zhromaždením/členskou schôdzou spoločnosti dňa 1.7.2022. Celkové neprerušené
obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli
pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre
audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.
Neaudítorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho
auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.
Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme
spoločnosti a podnikom, v ktorých má spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

Bratislava, 30. septembra 2022

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy a o nezávislom overení súladu
prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického
formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)
k 31. decembru 2021

spoločnosti

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE
a.s./

Bratislava, Slovenská republika
27. októbra 2022
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, dozornej rade, predstavenstvu a Výboru pre audit spoločnosti
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
I.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke:
ZTS VVÚ KOŠICE a.s./., Južná trieda 95, 041 24 Košice IČO: 31 651 585 („Spoločnosť“), ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočností uvedených v odseku Základ pre podmienený názor,
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ZTS Výskumnovývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./. k 31. decembru 2021, výsledku jej
hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre podmienený názor
Nemohli sme získať dostatočné a vhodné dôkazy o existencii a správnosti ocenenia časti zásob v hodnote
6 155 626 €, a to ani inými náhradnými postupmi.
Spoločnosť nevytvorila opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti, a to v sume 771 tisíc €.
Vytvorením opravnej položky by sa znížila hodnota pohľadávok v súvahe o 771 tisíc € a výsledok
hospodárenia po zdanení by sa znížil o 771 tisíc €.
Spoločnosť nevytvorila opravnú položku k aktivovaným nákladom na výskum a vývoj, a to v sume 211 tisíc €.
Vytvorením opravnej položky by sa znížila hodnota aktivovaných nákladov na výskum a vývoj v súvahe o 211
tisíc € a výsledok hospodárenia po zdanení by sa znížil o 211 tisíc €.
Krátkodobé záväzky Spoločnosti k 31. decembru 2021 prevyšujú hodnotu krátkodobého majetku Spoločnosti
(a to bez vplyvu skutočností uvedených vyššie v tomto odseku) o 761 tisíc €. Táto situácia naznačuje, že
existuje významná neistota, ktorá môže vyvolať závažné pochybnosti o schopnosti spoločnosti naďalej
nepretržite pokračovať v činnosti. V účtovnej závierke sa nezverejňujú adekvátne informácie o tejto záležitosti.
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing,
ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,
že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Iná skutočnosť
Prijali sme zákazku auditu riadnej účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2021, ale nevykonávali sme audit
účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2020. Predchádzajúci audítor vydal správu dňa 30. septembra 2021
s podmieneným názorom.
Kľúčové záležitosti auditu
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Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej
závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom
účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný
názor.
i) Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej
nesprávnosti z dôvodu podvodu:
Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:
ii) Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i):
Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
iii) Kľúčové postrehy vyplývajúce z rizík uvedených v bode i):
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky podľa zákona
o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú
možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:






Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a
získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných
kontrol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
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neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v
účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej
činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme
auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré
počas nášho auditu zistíme.
Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky
týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa
možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich
ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré
mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami
auditu.
Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie
nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej
správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by
prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo
výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou
účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak
zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný
rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviesť.
II.2 Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu
subjektov verejného záujmu
Vymenovanie a schválenie audítora
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 1.7.2022 na základe
nášho schválenia valným zhromaždením/členskou schôdzou spoločnosti dňa 1.7.2022. Celkové neprerušené
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obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli
pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.
Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor
pre audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.
Neaudítorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho
auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.
Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme
spoločnosti a podnikom, v ktorých má spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.
II.3 Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho
jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „ESEF“)
Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie
účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2021, ktorá je súčasťou ročnej finančnej
správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií
Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia
Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického
formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej
závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.
Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú
podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením
Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami
Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:



prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML; a
návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva
Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Naša zodpovednosť
Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo
všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na
uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie
historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné
štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať
príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že
BPS Audit, s. r. o., licencia UDVA 406, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 51 985 373, IČ DPH: SK2120862150
Zapísaná v obchodnom registri OR OS BA I, odd. Sro, vl. č. 132084/B
5/6

Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o
ESEF.
Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je
uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí
významný nesúlad.
Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť
Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto
udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa týkajú
dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.
Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického
kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre
medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti,
objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.
Prehľad vykonaných postupov
Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia
účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.
Naše postupy zahŕňali najmä:



oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie elektronického
formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML; a
overenie, či bol formát XHTML použitý správne.

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho
záveru.
Záver
Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých
významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Bratislava, 30. septembra 2022, okrem časti našej správy Správa o nezávislom overení súladu prezentácie
individuálnej účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vykazovania
(ďalej „ESEF“), pre účely ktorej je dátum našej správy 27. októbra 2022.
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