
1



Správa nezávislého audítora pre akcionárov a predstavenstvo spoločnosti

SLOVINTEGRA, a.s., Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., Bratislava,
IČO 31 392 318 (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2007, výkaz ziskov
a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných pos-
tupov a iné doplňujúce poznámky. 

Zodpovednosť predstavenstva spoločnosti za účtovnú závierku

Predstavenstvo spoločnosti zodpovedá za zostavenie a objektívnu prezentáciu  tejto účtovnej
závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zod-
povednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre
prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v
dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných
metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov
máme dodržiavať  etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posú-
denia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a
objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných
kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených vedením  spoločnosti, ako
aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné vý-
chodisko pre  náš názor.
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Názor 

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na  fi-
nančnú situáciu spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., k 31. decembru 2007, na výsledky
jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so
Zákonom o účtovníctve.

Bratislava 4.apríla 2008     

EKOGE s.r.o. Ing. Gampe Marta  
Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava Zodpovedný audítor                            
Obchodný register, Oddiel:Sro, Vložka č.9037/B Licencia SKAU č.96 
Licencia SKAU č. 210
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Predstavenstvo akciovej spoloãnosti Slovintegra



I. Príhovor predsedu
predstavenstva

VáÏení akcionári,

rok 2007 bol pre na‰u spoloãnosÈ v˘znamn˘m

rokom, v ktorom sa na‰e portfólio

podnikateºsk˘ch aktivít roz‰írilo o nové pod-

nikateºské oblasti a to o v˘robu a predaj  elek-

trickej energie, tepla a plynu a o obchodovanie 

s t˘mito energetick˘mi médiami. V krátkom ãase,

t.j. od mája 2006 do septembra 2007 sa nám

podarilo postaviÈ a spustiÈ do prevádzky paroply-

nov˘ cyklus o v˘kone 80 MWe v priemyselnom

parku Levice. Na‰e úsilie bolo korunované úspe-

chom a zaãiatkom októbra 2007 bol paroplynov˘

cyklus oficiálne uveden˘ do prevádzky. Aj keì

samotn˘ nábeh tejto jednotky sprevádzali urãité

problémy, dnes keì sa nám podstatnú ãasÈ

t˘chto problémov podarilo vyrie‰iÈ, môÏem

prehlásiÈ, Ïe investovanie do vybudovania tohoto

diela bolo správnym rozhodnutím. Oãakávané

ekonomické v˘sledky v roku 2008 a aj v ìal‰ích

rokoch v˘znamne ovplyvnia aj v˘nosy materskej

spoloãnosti Slovintegra. Navy‰e môÏeme byÈ

hrdí, Ïe dielo nemalou mierou prispeje aj k ener-

getickej sebestaãnosti Slovenskej republiky. 

V roku 2007 zaãala vykonávaÈ podnikateºskú ãin-

nosÈ aj ìal‰ia dcérska spoloãnosÈ GasTrading,

ktorá rovnako ako Slovintegra Energy pôsobí v

priemyselnom parku Levice. Zabezpeãuje hlavne

dodávky plynu pre paroplynov˘ cyklus, ako aj
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dodávky plynu pre ìal‰ie podnikateºské sub-

jekty pôsobiace v tomto parku. Od tejto

dcérskej spoloãnosti oãakávame aj dôleÏit˘ 

a podstatn˘ prínos k na‰im budúcim v˘nosom.

V roku 2007 sa naplno rozbehli stavebné práce

na projekte zdravotného centra v PetrÏalke,

ktoré bude zamerané na preventívnu ochranu

zdravia, diagnostiku a jednodÀovú chirurgiu.

Realizácia tohoto projektu prebieha podºa

plánu. Rozhodujúcim rokom v‰ak bude rok

2008 a na‰ou snahou bude urobiÈ v‰etko pre

to, aby zdravotné centrum zaãalo poskytovaÈ

sluÏby uÏ zaãiatkom roku 2009.

V ìal‰ej oblasti ná‰ho podnikania, kde pô-

sobíme uÏ dlhodobo, t.j. v oblasti finanãn˘ch

investícií, sa nám darilo so striedav˘mi

úspechmi. V prvom polroku na‰e investiãné

fondy, ktoré sú spravované renomovan˘mi

bankami ako sú Banque Privié Edmond de

Rothschild Europa, BNP Paribas a ìal‰ie dosa-

hovali oãakávané v˘sledky. V druhom polroku

sa situácia zmenila a nastal nepredvídateºn˘

prepad na svetov˘ch finanãn˘ch trhoch v

dôsledku hypotekárnej krízy v USA. Táto hy-

potekárna kríza zasiahla následne cel˘ svet,

spôsobila nedostatok likvidity, v˘razné oslabe-

nie kapitálov˘ch trhov a nedôveru investorov,

ão doãasne negatívne ovplyvnilo v˘konnosÈ

na‰ich investiãn˘ch fondov. Verím, Ïe tento

pokles v˘konnosti je len doãasn˘ a po stabi-

lizácii svetov˘ch finanãn˘ch trhov budú aj tieto

investiãné fondy dosahovaÈ pôvodnú v˘konnosÈ

akú mali v roku 2006 a v prvom polroku 2007.

Na finanãné investície malo negatívny dopad aj

neustále posilÀovanie slovenskej koruny voãi

menám EUR a USD. Toto posilÀovanie

slovenskej koruny sa nám podarilo ãiastoãne

eliminovaÈ derivátnymi operáciami.  Pozitívny

v˘sledok z t˘chto operácií sa prakticky prejaví

na na‰om hospodárskom v˘sledku aÏ v roku

2008, keì nastane ich termín vysporiadania.

Celkovo moÏno rok 2007 povaÏovaÈ za úspe‰n˘

najmä z pohºadu, Ïe sa nám podarilo dosiahnuÈ

na rozdiel od roku 2006 zisk. Roz‰írili sme na‰e

podnikateºské portfólio o podnikanie v ener-

getike a o obchodovanie s energetick˘mi

mediámi. Som presvedãen˘, Ïe realizácia t˘chto

projektov vytvára veºmi dobré podmienky pre

napæÀanie na‰ich cieºov do budúcnosti a ak-

cionárom prinesie pridanú hodnotu v náraste

vlastného imania a následne aj dostatoãnú

v˘‰ku v˘platen˘ch dividend.

V nasledujúcom období na‰e úsilie a snahu za-

meriame hlavne na zlep‰enie hospodárskych

v˘sledkov súãasného podnikateºského portfólia

a budeme pokraãovaÈ v hºadaní nov˘ch

lukratívnych podnikateºsk˘ch príleÏitostí.



II. Základné údaje 
o spoloãnosti

Akciová spoloãnosÈ SLOVINTEGRA, a. s. bola za-

loÏená zakladateºskou listinou zo dÀa 27.2.1995

a zapísaná do obchodného registra - oddiel:

Sa, vl. ã. 1387, nov˘ spis vl. ã. 811/B dÀa

6.4.1995.

SpoloãnosÈ aj roku 2006 kúpila osem vlastn˘ch

akcií v menovitej hodnote 50 000 Sk za kus.

Valné zhromaÏdenie dÀa 25.5.2007 schválilo

zníÏenie základného imania o 400 000 Sk na

hodnotu 1 097 700 000 Sk.

Základné imanie spoloãnosti  v celkovej hod-

note 1 097 700 Sk  tvorí:

– 122 kmeÀov˘ch listinn˘ch akcií, s menovitou 

hodnotou jednej akcie 5 000 000,- Sk

– 9 758 akcií listinn˘ch s menovitou hodnotou

akcie 50 000,- Sk

Toto valné zhromaÏdenie  schválilo aj zmenu

stanov a zmeny v v ‰tatutárnych orgánoch

spoloãnosti.

Predstavenstvo spoloãnosti pracovalo v tomto

zloÏení:

predseda: Ing. Slavomír Hatina

ãlenovia: Ing. Jolana Petrá‰ová

Ing. Norbert Vanão

Ing. Ivan Horváth

Ing. Vratko Ka‰‰ovic  

V súlade so stanovami sú v mene spoloãnosti

oprávnení konaÈ v‰etci ãlenovia predstavenstva

samostatne. Za spoloãnosÈ sú oprávnení pod-

pisovaÈ vo v‰etk˘ch veciach ãlenovia pred-

stavenstva, priãom sú vÏdy potrebné podpisy

aspoÀ dvoch ãlenov.

Dozorná rada pracovala v tomto zloÏení:

Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.

Ing. Peter ëateº

Ing. Daniel Krajniak 

Ing. Jaroslav Linke‰

Ing. ªubo‰ âonka

SpoloãnosÈ v súlade s predmetom ãinnosti

môÏe podnikaÈ v t˘chto oblastiach:

– veºkoobchod a sprostredkovanie obchodu so 

v‰etk˘mi druhmi tovaru v rozsahu voºnej      

Ïivnosti

– maloobchod

– reklamné ãinnosti

– podnikateºské poradenstvo.
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III. Predmet a spôsob
overenia roãnej 
úãtovnej závierky

Predmetom overenia bola úãtovná závierka

zostavená k 31.12.2007 v zmysle ustanovení 

§ 17 a § 18  zákona o úãtovníctve ãíslo

431/2002 Z. z., a to:

– Súvaha v plnom rozsahu Úã. POD 1 01 

k 31.12.2007,

– V˘kaz ziskov a strát v plnom rozsahu Úã. 

POD 2-01 k 31.12.2007,

– Poznámky,

– Prehºad peÀaÏn˘ch tokov.

Pri overení správnosti roãnej závierky bola

preskúmaná správnosÈ postupu uzávierkov˘ch 

a závierkov˘ch prác v zmysle zákona o úã-

tovníctve ã. 431/2002 Z.z. ako aj príslu‰n˘ch

opatrení MF SR a in˘ch právnych noriem, 

z ktor˘ch vypl˘va, Ïe skutoãnosti v nich uve-

dené je potrebné zohºadniÈ v úãtovnej závierke.

Na v˘kon overenia roãnej úãtovnej závierky boli

predloÏené nasledovné doklady:

– úãtovné doklady (dodávateºské faktúry, odbe-

rateºské faktúry, pokladniãné doklady, ban-

kové doklady, interné doklady, zostavy dho-

dobého hmotného a nehmotného majetku)

– úãtovné knihy za rok 2007

– inventarizácia majetku a záväzkov vãítane 

dokladovej inventarizácie úãtov

– úãtov˘ rozvrh na rok 2007

– v˘pis z obchodného registra

– zápis z valného zhromaÏdenia.
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Uvedené doklady, ako aj dodatoãné vysvetlenia

a dôkazy, ktoré poskytlo vedenie spoloãnosti 

a ním poverení pracovníci slúÏili k overeniu

roãnej úãtovnej závierky za rok 2007.

Vyhlásenia vedenia spoloãnosti o úplnosti infor-

mácií a o zaúãtovaní v‰etk˘ch hospodárskych

operácií, nákladov a v˘nosov do úãtovného ob-

dobia roku 2007, s ktor˘m ãasovo a vecne

súvisia sú súãasÈou dokumentácie.

9



IV. Vedenie 
úãtovníctva

SpoloãnosÈ vedie úãtovníctvo v zmysle úãtovnej

osnovy a postupov úãtovania pre podnikateºov

vydan˘ch opatrením MF SR ãíslo 23 054/2002-

92 zo dÀa 16.12.2002 vãítane ich doplnkov a

zákona o úãtovníctve ã. 431/2002 Z. z. v znení

jeho noviel.

Spracovanie úãtovníctva zabezpeãovala dodá-

vateºsky spoloãnosÈ Konto Team Slovakia s.r.o.,

Bratislava, s úãtovn˘m programom od spoloã-

nosti Interdata software, s.r.o., Bratislava.

Na vlastné podmienky bol vypracovan˘ úãtov˘

rozvrh na rok 2007. Tento obsahoval syntetické

a analytické úãty, ktoré zohºadÀovali potreby

spoloãnosti a daÀové hºadiská.

SpoloãnosÈ úãtuje na základe riadne

vystaven˘ch úãtovn˘ch dokladov. Úãtovníctvo

je vedené prehºadne, preukazn˘m spôsobom, je

zabezpeãená vzájomná súvislosÈ medzi úã-

tovn˘m dokladom a zaúãtovaním v denníku úã-

tovn˘ch dokladov a v hlavnej knihe.  

V. Vecná správnosÈ úã-
tovnej závierky  

ËaÏiskom overenia úãtovnej závierky bolo ov-

erenie preukaznosti, úplnosti a správnosti úã-

tovníctva, ãi úãtovná závierka poskytuje vern˘ 

a pravdiv˘ obraz o skutoãnostiach, ktoré sú

predmetom úãtovníctva. Overovan˘ bol systém

úãtovania podºa úãtovnej osnovy a postupov

úãtovania pre podnikateºov, systém inventarizá-

cie majetku a záväzkov, oceÀovanie majetku 

a záväzkov, odpisovanie majetku, ãasové

rozlí‰enie.

V zmysle § 29-30 zákona o úãtovníctve ã.

431/2002 spoloãnosÈ inventarizáciou majetku 

a záväzkov overila, Ïe stav v úãtovníctve zod-

povedá skutoãnosti. Bola vykonaná  dokladová

inventarizácia.
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VI. Formálna správnosÈ
úãtovnej závierky

Bola overená formálna správnosÈ úãtovnej

závierky za rok 2007 a k uvedenému kon‰tatu-

jeme: 

– zostatky syntetick˘ch majetkov˘ch a v˘sled-

kov˘ch úãtov vykázané k 31.12.2007 v úãtov-

n˘ch v˘kazoch Súvaha / Úã POD 1-01/ a vo

V˘kaze ziskov a strát /Úã POD 2-01/ nadväzujú

na úãtovné stavy vykázané v Hlavnej knihe 

k 31.12.2007. 

– poznámky k úãtovnej závierke obsahujú

v‰etky údaje o majetkovej a finanãnej situácii

spoloãnosti. SúãasÈou poznámok je v˘kaz

Prehºad peÀaÏn˘ch tokov zostaven˘ nepriamou

metódou.

– v˘kazy úãtovnej závierky boli zostavené na

predpísan˘ch formulároch v súlade s platn˘mi

smernicami a opatreniami Ministerstva financií

SR.
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VII. Stav a ‰truktúra 
majetku

SLOVINTEGRA, a.s. vykazuje tak˘to stav a ‰truktúru majetku:

12

Spolu majetok 11 402 153 100 10 993 646 100

V tom:

Pohºadávky za upísané vlastné imanie 0 – 0 –

NeobeÏn˘ majetok 9 561 485 83,86 9 897 093 90,02

– dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 0 1 681 –

– dlhodob˘ hmotn˘ majetok 3 140 – 9 248 –

– dlhodob˘ finanãn˘ majetok 9 558 345 – 9 886 164 –

ObeÏn˘ majetok 1 833 947 16,08 1 093 584 9,95

– krátkodobé pohºadávky 45 452 – 9 364 –

– finanãné úãty 1 788 495 – 1 084 220 –

âasové rozlí‰enie 6 721 0,06 2 969 0,03

– náklady budúcich období 649 – 638 –

– príjmy budúcich období 6 072 – 2 331 –

Ukazovateº v tis. Sk stav k 31.12.2006 % stav k 31.12.2007 %



SLOVINTEGRA, a.s. má tieto zdroje krytia majetku:
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Spolu vlastné imanie a záväzky 11 402 153 100,0 10 993 646 100

V tom:

Vlastné imanie 11 348 645 99,53 10 740 009 97,69

– základné imanie 1 097 680 – 1 097 280 –

– kapitálové fondy -154 266 – -486 223 –

– fondy zo zisku 1 359 719 – 1 359 719 –

– v˘sledok hospodárenia minul˘ch rokov 9 181 241 – 8 606 432 –

– v˘sledok hospodárenia za úãtovné obdobie - 135 729 – 162 801 –

Záväzky 49 674 0,44 253 210 2,30

Krátkodobé rezervy 636 – 881 –

Dlhodobé záväzky 43 278 – 43 443 –

– záväzky zo sociálneho fondu 45 – 28 –

– ostatné dlhodobé záväzky 43 214 – 43 214 –

– odloÏen˘ daÀov˘ záväzok 19 – 201 –

Krátkodobé záväzky 5 760 – 39 404 –

– záväzky z obchodného styku 2 764 – 6 294 –

– záväzky voãi spoloãníkom 1 891 – 32 391 –

– záväzky voãi zamestnancom a poisÈ. 1 105 – 719 –

– daÀové záväzky – – – –

– ostatné záväzky – – – –

Bankové úvery a v˘pomoci 0 – 169 482 –

âasové rozlí‰enie 3 834 0,03 427 0,001

– v˘davky budúcich období 3 834 – 427 –

Ukazovateº v tis. Sk stav k 31.12.2006 % stav k 31.12.2007 %



Skladba dlhodobého finanãného majetku (v tis. Sk)
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Dlhodob˘ finanãn˘ majetok 9 558 345 9 886 164

Podiely v ovládanej osobe 7 552 195 7 424 265

PORTFIN, o.c.p., a.s. 38 500 38 500 100,00

Trenãianske minerálne vody, a.s. 365 338 339 897 100,00

Granitol, a.s. 621 426 624 874 100,00

MEL 541 522 100,00

SI DEVELOPMENT,s.r.o. 200 0

SI REAL, s.r.o. 200 200 100,00

SI Medical, s.r.o. 200 200 100,00

SUNPALM ENTERPRISES LIMITED 179 172 100,00

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. 543 195 543 195 66,66

GasTrading, s.r.o. 10 000 10 100 100,00

GEOSAN GAMA s.r.o. 100 100 50,00

OPTI-GROWTH 2 873 823 2 760 236

Multiworld Absolute 3 098 493 3 106 269

Ostatné dlhodobé cenné papiere 1 783 675 528 137

CAAM INTERINVEST BOOSTER FUND 1 093 188 0

EMLIP 170 145 156 291

EMSO 179 480 169 515

TGI IV 179 923 0

EUROYIELD 63 286 112 197

ORCO Property 51 391 52 650

HOME CREDIT 25 416 26 991

B.O.F. dlhopisy 20 846 10 493

PôÏiãky úãtovnej jednotke v konsolidovanom celku 222 475 1 933 762

SI REAL, s.r.o. 46 712 206 793

GasTrading, s.r.o. 50 106 104 217

GEOSAN GAMA s.r.o. 125 657 132 269

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. 0 1 490 483

k 31.12.2006 k 31.12.2007 Podiel v % 



·truktúra vlastného  imania spoloãnosti (v tis. Sk)
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Základné imanie 1 097 680 1 097 280

V tom:

– základné imanie 1 098 100 1 097 700

– vlastné akcie -420 -420

Kapitálové fondy -154 266 -486 223

Zákonn˘ rezervn˘ fond 219 910 219 910

·tatutárne a ostatné fondy 1 139 809 1 139 809

V˘sledok hospodárenia minul˘ch rokov 9 181 241 8 606 432

V˘sledok hospodárenia za úãtovné obdobie -135 729 162 801

Vlastné imanie 11 348 645 10 740 

k 31.12.2006 k 31.12.2007



K vybran˘m poloÏkám majetku a záväzkov

uvádzame:

NeobeÏn˘ majetok

V spoloãnosti do‰lo k 31.12.2007 k nárastu

neobeÏného majetku a to hlavne finanãného

majetku v oblasti poskytnut˘ch pôÏiãiek spoloã-

nostiam v rámci konsolidovaného celku. Napro-

ti tomu poklesli investície do ostatn˘ch dlhodo-

b˘ch cenn˘ch papierov najmä odpredajom po-

dielu v investiãnom fonde CAAM INTERINVEST

BOOSTERFUND v hodnote 1 093 188 tis. Sk.

V priebehu roku 2007 SLOVINTEGRA, a.s.

poskytla úver SLOVINTEGRE ENERGY, s.r.o. vo

v˘‰ke 200 000 tis. Sk. ëal‰í úver vo v˘‰ke 

1 277 626 tis. Sk bol poskytnut˘ na  splatenie

termínovaného a revolvingového úveru od

Citibank a.s. a Slovenskej sporiteºne, a.s., ktoré

prvotne financovali projekt „ Paroplynov˘ cyk-

lus  Levice-GéÀa“. TaktieÏ do‰lo v roku 2007 

k poskytnutiu úveru spoloãnostiam GasTrading,

s.r.o. a SI REAL, s.r.o.

SpoloãnosÈ v priebehu roku 2007 odkúpila 

50 %-tn˘ podiel v spoloãnosti GasTrading, s.r.o.

a odpredala dcérsku spoloãnosÈ SI DEVE-LOP-

MENT, s.r.o.

SpoloãnosÈ k 31.12.2007 precenila dlhodobé

cenné papiere vedené na úãtoch úãtovej

skupiny „063“na reálnu hodnotu, ão sa preja-

vilo v zníÏení vlastného imania.

Krátkodob˘ finanãn˘ majetok

SpoloãnosÈ k 31.12.2007 vlastní majetkové

cenné papiere urãené na obchodovanie v hod-

note 631 662 tis. Sk. Krátkodob˘ finanãn˘ ma-

jetok bol k 31.12.2007 precenen˘ v˘sledkovo

na úãet 564 - „Náklady na precenenie cenn˘ch

papierov“.

Vlastné imanie

Základné imanie spoloãnosti podºa v˘pisu z ob-

chodného registra je evidované v hodnote  

1 097 700 tis. Sk. V úãtovníctve spoloãnosÈ

Slovintegra a.s. vykazuje základné imanie 

v hodnote 1 097 280 tis. Sk. Je to spôsobené

vlastníctvom 6 ks vlastn˘ch akcií v hodnote

420 tis. Sk, ktoré boli nadobudnuté v priebehu

roku 2007.

Valné zhromaÏdenie konané dÀa 25.5.2007

rozhodlo uhradiÈ vzniknutú stratu v roku 2006

vo v˘‰ke 135 729 tis. Sk zo ziskov budúcich

období.

Vlastné imanie spoloãnosti v porovnaní 

s rokom 2006 pokleslo o 608 636 tis. Sk, 

z dôvodu záporn˘ch oceÀovacích rozdielov 

z kapitálov˘ch úãastín a z precenenia dlho-

dobého finanãného majetku k 31.12.2007 a zní-

Ïenia hodnoty nerozdeleného zisku minul˘ch

rokov (t.j. vyplatenie dividend a strata roku

2006).  
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Záväzky

SpoloãnosÈ eviduje záväzky v celkovej hodnote

253 210 tis. Sk. V roku 2007 spoloãnosÈ uza-

vrela s bankou BPERE úverovú zmluvu. Je to

zabezpeãenie financovania spoloãnosti spô-

sobom refinancovania na‰ich dcérskych

spoloãností. âerpanie úveru k 31.12.2007 bolo

vo v˘‰ke 169 482 tis. Sk (5044 tis. EUR)

Ostatné záväzky vznikli v podstate z nevy-

platen˘ch dividend akcionárom,ktor˘ch adresy

v knihe akcionárov sú neaktuálne. Za roky 

1996 - 2006 predstavujú hodnotu vo v˘‰ke 2

391 tis. Sk, zo splátky za akcie spol. Granitol vo

v˘‰ke 43 214 tis. Sk, zo záväzkov z obchodné-

ho styku vo v˘‰ke 5 213 tis. Sk a voãi TMV, a.s. 

v hodnote 30 000 tis.SK. 
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VIII. Hospodársky v˘sledok

Za rok 2007 spoloãnosÈ SLOVINTEGRA a.s. dosiahla:

V˘nosy spoloãnosti v roku 2007 tvoria:

Prevádzkové náklady spoloãnosti boli v roku 2007

niÏ‰ie o 283 tis. Sk v porovnaní s rokom 2006.  

Za rok 2007 spoloãnosÈ SLOVINTEGRA, a.s. vykázala

hospodársky v˘sledok - zisk vo v˘‰ke 162 983 tis. Sk

pred zdanením. Zisk  spoloãnosti bol v  negatívne ov-

plyvnen˘ stratou z predaja cenn˘ch papierov vo v˘‰ke

154 012 tis. Sk, stratou z kurzov˘ch rozdielov vo v˘‰ke

34 614 tis. Sk a z nákladov precenenia majetku v hod-

note 13 352 tis. Sk.
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V˘nosy celkom:       2 512 765

Náklady celkom:      2 349 782

– trÏby z predaja cenn˘ch papierov a podielov 2 024 852

– v˘nosy z dlhodobého finanãného majetku 293 571

– v˘nosy z derivátov˘ch operácií 50 593   

– v˘nosy z krátkodobého finanãného majetku 33 895

– úroky v˘nosové 68 655

– kurzové zisky 15 271

– ostatné v˘nosy 25 000

– trÏby z predaja DHM a ostatné v˘nosy z hospodárskej ãinnosti 928

v tis. Sk

v tis. Sk



ZloÏenie v˘sledku hospodárenia (v tis.Sk):

K 31.12.2007 je stav v hospodárskom v˘sledku tak˘to:

Návrh na rozdelenie zisku a v˘platu dividend

Dividendy za rok 2007 budú vyplatené zo zisku

vytvoreného v roku 2007 v ãiastke po zohºadnení od-

loÏenej dane 162 801 tis. Sk a zo zisku minul˘ch odobí

vytvorenom po roku 2003 vo v˘‰ke 277 279 tis. Sk.
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V˘sledok hospodárenia z hospodárskej ãinnosti – 34 054 –32 843

V˘sledok hospodárenia z finanãnej ãinnosti – 101 692 195 826

V˘sledok hospodárenia pred zdanením – 135 746 162 983

2006 2007

DaÀ z príjmu splatná: 0 Sk

DaÀ odloÏená: 182 tis. Sk

Zisk  po zohºadnení odloÏenej dane: 162 801 tis. Sk

Zisk po zohºadnení odloÏenej dane 162 801

Zisk minul˘ch období vytvoren˘ po roku 2003    277 279

Dividendy  celkom       439 080

v tis. Sk

v tis. Sk



IX. Udalosti po skonãení
úãtovného obdobia

SpoloãnosÈ aj v období od 1.1.2008 do 23.5.2008 

odkupila jednú vlastnú akciu od akcionára v súlade 

s rozhodnutím predchádzajúceho valného zhromaÏde-

nia v cene 70 000 Sk. Uvedená hodnota akcie bude

na valnom zhromaÏdení 23.5.2008 zahrnutá do zníÏe-

nia základného imania spoloãnosti.

Vo februári 2008 spoloãnosÈ odkúpila od spoloãnosti

GasTrading, s.r.o. 50%-tn˘ podiel základného imania

za 200 mil. Sk ãím sme nadobudli 100%-tn˘ podiel

základného imania.

Îiadne ìal‰ie zvlá‰tne alebo podstatné skutoãnosti

sa uÏ v tomto období neudiali.
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X. Oãakávan˘ budúci
v˘voj spoloãnosti

Rok 2008 bude rokom rozvoja spoloãnosti,

konsolidácie na‰ej podnikateºskej ãinnosti

skupiny a najmä v oblasti energetiky a zdravot-

níctva s hºadaním nov˘ch podnikateºsk˘ch 

aktivít. 

PozornosÈ zameriame na rozvoj nov˘ch

dcérskych spoloãností Slovintegra Energy 

a GasTrading, ktoré zahájili svoje podnikateºské

aktivity v priebehu roku 2007. Pôjde nám 

o maximalizáciu zisku v t˘chto spoloãnostiach

a ich celkov˘ prínos v rámci skupiny.

Sústredíme sa aj na ukonãenie v˘stavby

zdravotného centra v PetrÏalke a jeho vybave-

nie najmodernej‰ou zdravotníckou technikou.

Musíme zabezpeãiÈ organizaãné a personálne

vybudovanie tohto zdravotníckeho centra, jeho

marketingové aktivity smerovaÈ k tomu, aby

spoloãnosÈ SI Medical mohla zaãaÈ nabiehaÈ na

prevádzkov˘ reÏim zaãiatkom roku 2009.

21



22

I. TrÏby z predaja tovaru (604) 01

A. Náklady vynaloÏené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02

+ Obchodná marÏa r.01 - r.02 03

II V˘roba r.05 + r.06 + r.07 04

II.1. TrÏby z predaja vlastn˘ch v˘robkov a sluÏieb (601, 602) 05

2. Zmeny stavu vnútroorganizaãn˘ch zásob (+/- úãtovná skupina 61) 06

3. Aktivácia (úãtovná skupina 62) 07

B. V˘robná spotreba r.09 + r.10 08 18 602 23 451

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatn˘ch neskladovateºn˘ch 
dodávok (501, 502, 503, 505 A) 09 1 095 1 063

2. SluÏby (úãtovná skupina 51) 10 17 507 22 388

+ Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08 11 -18 602 -23 451

C. Osobné náklady súãet (r.13 aÏ 16) 12 12 347 9 689

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 7 335 5 708

2. Odmeny ãlenom orgánov spoloãnosti a druÏstva (523) 14 3 360 2 504

3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 1 551 1 364

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 101 113

D. Dane a poplatky (úãtovná skupina 53) 17 68 66

E. Odpisy a opravné poloÏky k dlhodobému nehmotnému majetku 
a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 2 025 1 698

III. TrÏby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 693

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného 
materiálu (541, 542) 20 427

IV. Ostatné v˘nosy z hospodárskej ãinnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21 235 1 299

G. Ostatné náklady na hospodársku ãinnosÈ 
(543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557) 22 302 449

V. Prevod v˘nosov z hospodárskej ãinnosti (-) (697) 23

H. Prevod nákladov z hospodárskej ãinnosti (-) (597) 24

* V˘sledok hospodárenia z hospodárskej ãinnosti 
r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 + r.21 - r.22 + (- r.23) - (r.24) 25 -32 843 -34 054

VI TrÏby z predaja cenn˘ch papierov a podielov (661) 26 2 024 852 4 366 748

I. Predané cenné papiere a podiely  (561) 27 2 178 864 4 344 335

VII. V˘nosy z dlhodobého finanãného majetku r.29 + r.30 + r.31 28 293 571 41 060

VII.1. V˘nosy z cenn˘ch papierov a podielov v dcérskej úãtovnej jednotke 
a v spoloãnosti s podstatn˘m vplyvom (665A) 29 268 736 6 268

2. V˘nosy z ostan˘ch dlhodob˘ch cenn˘ch papierov a podielov (665A) 30

3. V˘nosy z ostatného dlhodobého finanãného majetku (665A) 31 24 835 34 792

VIII. V˘nosy z krátkodobého finanãného majetku (666) 32 33 895

J. Náklady na  krátkodob˘ finanãn˘ majetok (566) 33 25 147

IX. V˘nosy z precenenia cenn˘ch papierov a v˘nosy z derivatov˘ch 
operácií (664, 667) 34 50 593 139 902

Ozn. V¯KAZ ZISKOV A STRÁT åíslo skutoãnosÈ
riadka beÏné úãtovné bezpros. predch.

obdobie úãt. obdobie
a b c 1 2



23

K. Náklady na precenenie cenn˘ch papierov a náklady 
na derivatové operácie (564, 567) 35 15 098 32 685

L. Tvorba a zúãtovanie opravn˘ch poloÏiek k finanãnému majetku +/- 565 36

X. V˘nosové úroky (662) 37 68 655 131 277

M. Nákladové úroky (562) 38 925 72

XI. Kurzové zisky (663) 39 15 271 59 141

N. Kurzové straty (563) 40 49 885 438 219

XII. Ostatné v˘nosy z finanãnej ãinnosti (668) 41 25 000

O. Ostatné náklady na finanãnú ãinnosÈ (568, 569) 42 46 092 24 509

XIII. Prevod finanãn˘ch v˘nosov (-) (698) 43

P. Prevod finanãn˘ch nákladov (-) (598) 44

* V˘sledok hospodárenia z finanãnej ãinnosti 
r.26 - r.27 + r.28 + r.32 - r.33 + r.34 - r.35 - r.36 + r.37 
- r.38 + r.39 - r.40 + r.41 - r.42 + (-r.43) - (-r.44) 45 195 826 -101 692

R. DaÀ z príjmov z beÏnej ãinnosti r.47 + r.48 46 182 -17

R.1. -splatná (591, 595) 47

2. -odloÏená (+/- 592) 48 182 -17

** V˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti r.25 + r.45 - r.46 49 162 801 -135 729

XIV. Mimoriadne v˘nosy (úãtovná skupina 68) 50

S Mimoriadne náklady (úãtovná skupina 58) 51

T DaÀ z príjmov z mimoriadnej ãinnosti r.53 + r.54 52

T.1. -splatná (593) 53

2. -odloÏená (+/- 594) 54

* V˘sledok hospodárenia z mimoriadnej ãinnosti 
r.50 - r.51 - r.52 55

U. Prevod podielov na v˘sledku hospodárenia spoloãníkom 
(+/- 596) 56

*** V˘sledok hospodárenia za úãtovné obdobie (+/-)

[r.49 + r.55 - r.56] 57 162 801 -135 729
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Spolu majetok r.002 + r.003 + r.032 
+ r.062 001 10 997 901 4 255 10 993 646 11 402 153

A. Pohºadávky za upísané vlastné imanie (353) 002

B. NeobeÏn˘ majetok r.004 + r.013 + r.023 003 9 901 348 4 255 9 897 093 9 561 485

B.I. Dlhodobo nehmotn˘ majetok súãet 
(r.005 aÏ 012) 004 1 681 1 681

B.I.1. Zriaìovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005

2. Aktivované náklady na v˘voj (012)
- /072, 091A/ 006

3. Softvér (013) - /073, 091A/ 007

4. Oceniteºné práva (014) - /074, 091A/ 008

5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009

6. Ostatn˘ dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 
(019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 010

7. Obstarávan˘ dlhodob˘ nehmotn˘ majetok 
(041) - 093 011 1 681 1 681

8. Poskytnuté preddavky na dlhodob˘ 
nehmotn˘ majetok (051) - 095A 012

B.II. Dlhodob˘ hmotn˘ majetok súãet 
(r.014 aÏ 022) 013 13 503 4  255 9 248 3 140

B.II.1. Pozemky (031) - 092A 014

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 015

3. Samostatné hnuteºné veci a súbory 
hnuteºn˘ch vecí (022) - /082, 092A/ 016 13 485 4 255 9 230 3 122

4. Pestovateºské celky trval˘ch porastov 
(025) - /085, 092A/ 017

5. Základné stádo a ÈaÏné zvieratá (026) 
- /086, 092A/ 018

6. Ostatn˘ dlhodob˘ hmotn˘ majetok 
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 019 18 18 18

7. Obstarávan˘ dlhodob˘ hmotn˘ majetok 
(042) - 094 020

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobo 
hmotn˘ majetok (052) - 095A 021

9. Opravná poloÏka k nadobudnutému 
majetku (+/- 097) +/- 098 022

B.III. Dlhodob˘ finanãn˘ majetok súãet 
(r.024 aÏ 031) 023 9 886 164 9 886 164 9 558 345

B.III.1 Podielové cenné papiere a podiely 
v dcérskej úãtovnej jednotke (061) - 096A 024 7 424 165 7 424 165 7 542 095

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoloã-
nosti s podstatn˘m vplyvom (062) - 096A 025 100 100 10 100

8. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
(063, 065) - 096A 026 528 137 528  137 1 783 675

Bezprostredne

Ozn. STRANA AKTÍV åíslo BeÏné úãtovné spojenie predch. úãt. ob.
riadka Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4
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4. PôÏiãky úãtovnej jednotke 
v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 1 933 762 1 933 762 222 475

5. Ostatn˘ dlhodob˘ finanãn˘ majetok 
(067A, 069, 06XA) - 096A 028

6. PôÏiãky s dobou splatnosti najviac jeden 
rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 029

7. Obstarávan˘ dlhodob˘ finanãn˘ majetok 
(043) - 096A 030

8. Poskytnuté preddavky na dlhodob˘ 
finanãn˘ majetok (053) - 095A 031

C. ObeÏn˘ majetok 
r.033 + r.041 + r.048 + r.056 032 1 093 584 1 093 584 1 833 947

C.I. Zásoby súãet (r.034 aÏ 040) 033

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034

2. Nekoneãná v˘roba a polotovary 
(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 035

3. Zákazková v˘roba s predpokladanou dobou 
ukonãenia dlh‰ou ako jeden rok 12X - 192A 036

4. V˘robky (123) - 194 037

5. Zvieratá (124) - 195 038

6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039

7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) 
- 391A 040

C.II. Dlhodobé pohºadávky súãet (r.042 aÏ 047) 041

C.II.1. Pohºadávky z obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 042

2. Pohºadávky voãi dcérskej úãtovnej jednotke 
a materskej úãtovnej jednotke (351A) - 391A 043

3. Ostatné pohºadávky v rámci konsolido-
vaného celku (351A) - 391A 044

4. Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a 
zdruÏeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 045

5. Iné pohºadávky (355A, 33XA, 371A, 373A, 
374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 046

6. OdloÏená daÀová pohºadávka (481A) 047

C.III. Krátkodobé pohºadávky súãet (r.049 aÏ 055) 048 9 364 9 364 45 452

C.III.1. Pohºadávky z obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 049 93 93 2

2. Pohºadávky voãi dcérskej úãtovnej jednotke 
a materskej úãtovnej jednotke (351A) - 391A 050

3. Ostatné pohºadávky v rámci konsolidova-
ného celku (351A) - 391A 051

4. Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdru-
Ïeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 052

5. Sociálne poistenie (336) - 391A 053

6. DaÀové pohºadávky (341, 342, 343, 345, 
346, 347) - 391A 054 9 261 9 261 45 446

7. Iné pohºadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 
374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 055 10 10 4
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C.IV. Finanãné úãty súãet (r.057 aÏ r. 061) 056 1 084 220 1 084 220 1 788 495

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 53 53 52

2. Úãty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 452 505 452 505 1 330 104

3. Úãty v bankách s dobou viazanosti 
dlh‰ou ako jeden rok 22XA 059

4. Krátkodob˘ finanãn˘ majetok (251, 253, 
256, 257, 25X) - /291, 29X/ 060 631 662 631 662 458 339

5. Obstarávan˘ krátkodob˘ finanãn˘ majetok 
(259, 314A) - 291 061

D. âasové rozlí‰enie r.063 aÏ r.064 062 2 969 2 969 6 721

D.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 638 638 649

2. Príjmy budúcich období (385) 064 2 331 2 331 6 072
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Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.068 + r.116 065 10 993 646 11 402 153

A. Vlastné imanie r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.085 066 10 740 009 11 348 645

A.I. Základné imanie súãet (r.068 aÏ 070) 067 1 097 280 1 097 680

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 1 097 700 1 098 100

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069 -420 -420

3. Zmena základného imania +/- 419 070

A.II. Kapitálové fondy súãet (r.072 aÏ 077) 071 -486 223 -154 266

A.II.1. Emisné áÏio (412) 072

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073

3. Zákonn˘ rezervn˘ fond (Nedeliteºn˘ fond) z kapitálov˘ch 
vkladov (417, 418) 074

4. OceÀovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -414 610 -82 653

5. OceÀovacie rozdiely z kapitálov˘ch úãastín (+/- 415) 076 -71 613 -71 613

6. OceÀovacie rozdiely z precenenia pri zlúãení, splynutí 
a rozdelení (+/- 416) 077

A.III. Fondy zo zisku súãet (r.079 aÏ r.081) 078 1 359 719 1 359 719

A.III.1. Zákonn˘ rezervn˘ fond (421) 079 219 910 219 910

2. Nedeliteºn˘ fond (422) 080

3. ·tatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 1 139 809 1 139 809

A.IV. V˘sledok hospodárenia minul˘ch rokov r.083 + r.084 082 8 606 432 9 181 241

A.IV.1. Nerozdeliteºn˘ zisk minul˘ch rokov (428) 083 8 742 161 9 181 241

2. Neuhradená strata minul˘ch rokov (/-/429) 084 -135 729

A.V. V˘sledok hospodárenia za úãtovné obdobie /+-/ r.001 - 
(r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.086 + r.116) 085 162 801 -135 729

B. Záväzky r.87 + r.91 + r.102 + r.112 086 253 210 49 674

B.I. Rezervy súãet (r.088 aÏ r.090) 087 881 636

B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 881 636

B.II. Dlhodobé záväzky súãet (r.092 aÏ r.101) 091 43 443 43 278

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093

3. Dlhodobé záväzky voãi dcérskej úãtovnej jednotke 
a materskej úãtovnej jednotke (471A) 094

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 095

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097

7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 28 45

9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 100 43 214 43 214

10. OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok (481A) 101 201 19

Ozn. STRANA PASÍV åíslo skutoãnosÈ
riadka beÏné úãtovné bezpros. predch.

obdobie úãt. obdobie
a b c 5 6
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B.III. Krátkodobé záväzky súãet (r.103 aÏ r.111) 102 39 404 5 760

B.III.1. Záväzky z obchodného styku 
(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 5 213 1 534

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 1 081 1 230

3. Záväzky voãi dcérskej úãtovnej jednotke a materskej úãtovnej 
jednotke (361A, 471A) 105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 
(361A, 36XA, 471A, 47XA) 106

5. Záväzky voãi spoloãníkom a zdruÏeniu 
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107 32 391 1 891

6. Záväzky voãi zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 599 922

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 109 120 183

8. DaÀové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110

9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111

B.IV. Bankové úvery a v˘pomoci súãet (r.113 aÏ r.115) 112 169 482

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 169 482

2. BeÏné bankové úvery  (221A, 231, 232, 23X, 261A, 46XA) 114

3. Krátkodobé finanãné v˘pomoci (241, 249,24X, 473A,/-/255A) 115

C. âasové rozlí‰enie súãet (r.117 a r.118) 116 427 3 834

C.1. V˘davky budúcich období (383) 117 427 3 834

2. V˘nosy budúcich období (384) 118

Vysvetlivky k súvahe

1. Písmeno „X“ v oznaãení úãtu, uvedené 

v riadku súvahy, vyjadruje úãet doplnen˘ do 

úãtovného rozvrhu podºa potrieb úãtovnej 

jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy úãet oznaãen˘ 

písmenom „A“ za ãíslom úãtu, ide 

o analytick˘ úãet.

3. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uve-

dené ãísla úãtov, ktoré sa uvádzajú v stæpci 2.

4. Suma poloÏky súvahy v riadku 001 

v stæpcoch 3 a 4 sa rovná sume poloÏky 

súvahy v riadku 065 v stæpcoch 5 a 6.

5. Pri priebeÏnej úãtovnej uzávierke v úplnej 

‰truktúre sa v súvahe vykazujú v‰etky 

poloÏky, ktoré majú v úãtovníctve úãtovnej 

jednotky obsahovú náplÀ.

6. Pri priebeÏnej úãtovnej uzávierke v skrátenej 

‰truktúre sa v súvahe vykazujú súhrnné 

poloÏky a súhrnné údaje niÏ‰ieho radu, ktoré 

sú v súvahe oznaãené veºk˘mi písmenami, 

ku ktor˘m je pridaná rímska ãíslica.

7. PoloÏky súvahy v nulovej hodnote za beÏné 

úãtovné obdobie a bezprostredne predchá-

dzajúce úãtovné obdobie sa nevypæÀajú.

8. V stæpoch 4 a 6 súvahy úãtovnej jednotky, 

ktorá v bezprostredne predchádzajúcom 

období úãtovala v sústave jednoduchého 

úãtovníctva, sa nevykazujú Ïiadne údaje. 
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A PeÀaÏné toky z hospodárskych ãinností x x x

Z/S V˘sledok hospodárenia za beÏné úÏtovné obdobie 162 983 -135 746

A.1. NepeÀaÏné operácie A.1.1. aÏ A.1.13. -65 542 -347 215

A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku 2 025 5 824

A.1.2. Zost. cena dlhodob. majetku úãtovaná pri vyradení do nákladov 0 0

A.1.3. Odpis opravnej poloÏky k nadobudnutému majetku 0 0

A.1.4. Zmena stavu dlhodob˘ch rezerv 0 0

A.1.5. Zmena stavu opravn˘ch poloÏiek 0 0

A.1.6. Zmena stavu poloÏiek ãasového rozlí‰enia nákladov a v˘nosov 345 -1 089

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku úãtované do v˘nosov 0 -41 060

A.1.8. Úroky úãtované do v˘nosov -68 655 -131 277

A.1.9. Úroky úãtované do nákladov 925 72

A.1.10. Kurzov˘ zisk vyãíslen˘ k peÀaÏ. prostriedkom 
a peÀaÏ. ekvivalentom ku dÀu zostavenia úã.závierky 0 0

A.1.11. Kurzová strata vyãíslená k peÀaÏ. prostriedkom 
a peÀaÏ. ekvivalentom ku dÀu zostavenia úã.závierky 0 0

A.1.12. V?sledok z predaja dlhodobého majetku, s v˘nimkou toho, 
ktor˘ sa povaÏuje za peÀaÏné ekvivalenty 0 -22 413

A.1.13. Ostatné poloÏky nepeÀaÏného charakteru, vpl˘vajúce 
na v˘sledok hospodárenia z beÏnej ãinnosti, s v˘nimkou t˘ch, 
ktoré sa musia uvádzaÈ samostatne -182 -153 146

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s v˘nimkou poloÏiek, 
ktoré sú súãasÈou peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏn˘ch ekvivalentov 69 977 -567 198

A.2.1. Zmena stavu pohºadávok z prevádzkovej ãinnosti 36 088 -45 434

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej ãinnosti 33 889 -521 764

A.2.3. Zmena stavu zásob 0 0

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finanãného majetku, s v˘nimkou toho, 
ktor˘ je súãasÈou peÀ. prostriedkov a peÀ. ekvivalentov 0 0

A* PeÀaÏn˘ tok vytvoren˘ v prevádzkov˘ch ãinnostiach, 
s v˘nimkou príjmov a v˘davkov, kt. sa musia uvádzaÈ 
na samostatn˘ch riadkoch (súãet Z/S + A.1. + A.2.) 167 418 -1 050 159

A.3. Prijaté úroky s v˘nimkou t˘ch, ktoré sa zaãlenia 
do investiãn˘ch ãinností 68 655 131 277

A.4. V˘davky na zaplatené úroky, s v˘nimkou t˘ch, 
ktoré sa zaãlenia do finanãn˘ch ãinností -925 -72

A.5. Príjmy z dividend a in˘ch podielov na zisku, s v˘nimkou t˘ch, 
ktoré sa zaãlenia do investiãn˘ch ãinností (665) 0 41 060

A.6. V˘davky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s v˘nimkou t˘ch, ktoré sa zaãlenia do finanãn˘ch ãinností 0 0

Ozn. Názov polo?ky âíslo Úãtovné 
riadku obdobie

beÏné minulé
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A** PeÀaÏn˘ tok vytvoren˘ v prevádzkov˘ch ãinnostiach pred peÀaÏn˘m 
tokom dane z príjmov úãtovnej jednotky a peÀaÏn˘m tokom 
z mimoriadnej ãinnosti (+/-) (súãet Z/S + A.1. aÏ A.6.) 235 148 -877 894

A.7. V˘davky na daÈ z príjmov úãtovnej jednotky (vrátane v˘davkov 
na úhradu dodatoãn˘ch vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), 
s v˘nimkou t˘ch, kt. sa ‰pecificky zaãlenia do investiãn˘ch
alebo finan˘n˘ch ãinností) 0 0

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa k prevádzkovej ãinnosti 0 0

A.9. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa k prevádzkovej ãinnosti 0 0

A*** âist˘ peÀaÏn˘ tok z prevádzkov. ãinností (+/-) (súãet Z/S + A.1. aÏ A.9.) 235 148 -877 894

B. PeÀaÏné toky z investiãn˘ch ãinností (Iâ) x x x

B.1. V˘davky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -1 681 0

B.2. V˘davky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -8 560 0

B.3. V˘davky na obstaranie dlhodob˘ch cenn. papierov a podielov v in˘ch 
úãt. jed., s v˘nimkou cenn. papierov, ktoré sa povaÏujú za peÀ. ekvi-
valenty a cenn. papierov urãen˘ch na predaj alebo obchodovanie (-) -831 732 -6 628 057

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 0 0

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 0 0

B.6. Príjmy z predaja dlhodob˘ch cenn. papierov a podielov v in˘ch úãt. 
jed., s v˘nimkou cenn. papierov, ktoré sa povaÏujú za peÀ. ekvivalenty 
a cenn. papierov urãen˘ch na predaj alebo obchodovanie (+) 0 0

B.7. V˘davky na dlhodobé pôÏiãky poskytnuté úãtovnou jednotkou 
inej úãtovnej jednotke v konsolid. celku (-) 0 0

B.8. Príjmy zo splácania dlhodob˘ch pôÏiãiek poskytnut˘ch úãtovnou
jednotkou inej úãtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+) 0 0

B.9. V˘davky na dlhodobé pôÏiãky poskytnuté úãtovnou jednotkou
tretím osobám, s v˘nimkou dlhodob˘ch pôÏiãiek poskytovan˘ch
inej úãtovnej jednotke v konsolid. celku (-) 0 0

B.10. Príjmy zo splácania dlhodob˘ch pôÏiãiek poskytnuté úãtovnou 
jednotkou tretím osobám, s v˘nimkou dlhodob˘ch pôÏiãiek 
poskytovan˘ch inej úãtovnej jednotke v konsolid. celku (+) 0 0

B.11. Príjmy z nájmu súboru hnut. a nehnut. majetku pouÏívaného 
a odpisovaného nájomcom (+) 0 0

B.12. Prijaté úroky s v˘nimkou t˘ch, ktoré sa zaãlenia 
do prevádzkov˘ch ãinností (+) 0 0

B.13. Príjmy z dividend a in˘ch podielov na zisku, s v˘nimkou t˘ch, 
ktoré sa zaãlenia do prevádzkov˘ch ãinností (+) 0 0

B.14. V˘davky súvisiace s derivátmi, s v˘nimkou prípadov, 
keì sú urãené na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo 
ak sa tieto v˘davky povaÏujú za finanãnú ãinnosÈ (-) 0 0

B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi, s v˘nimkou prípadov, keì sú urãené 
na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy 
povaÏujú za finanãnú ãinnosÈ (+) 0 0

B.16. V˘davky na daÀ z príjmov, ak je ich moÏné zaãleniÈ do investiã. ãinností (-) 0 0

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce 
sa na investiãnú ãinnosÈ (+) 0 0

B.18. V˘davky mimoriadneho charakteru vzÈahujúce 
sa na investiãnú ãinnosÈ (-) 0 0

B.19. Ostatné príjmy vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ (+) 0 0

B.20. Ostatné v˘davky vzÈahujúce sa na investiãnú ãinnosÈ (-) 0 0

B âisté peÀaÏné toky z investiãnej ãinnosti (súãet B 1 aÏ B 20) -841 973 -6 628 057

C. PeÀaÏné toky z finanãn˘ch ãinností (Fâ) x x x

C.1. PeÀaÏné toky vypl˘vajúce z vlastného imania (súãet C.1.1. aÏ C.1.8.) -440 420 -440 806
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C.1.1. Príjmy z upísan˘ch akcií a obchodn˘ch podielov (z D 353) 0 0

C.1.2. Príjmy z rôznych ìaº‰ích vkladov do vlastného imania 
majiteºmi úãtovnej jednotky 0 0

C.1.3. Prijaté peÀaÏné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413) 0 0

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoloãníkmi (D 354) 0 0

C.1.5. V˘davky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastn˘ch akcií 
a vlastn˘ch obchodn˘ch podielov (z MD 365, 379) 0 -1 566

C.1.6. V˘davky spojené so zníÏením fondov zahrÀovan˘ch do vlastného imania 0 0

C.1.7. V˘davky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely 
spoloãníkov, ãlenov a iné úhrady zo zníãenia vlast. imania) (z MD 365) 0 0

C.1.8. V˘davky z rôznych ìaº‰ích dôvodov, ktoré súvisia 
so zníÏením vlastného imania -440 420 -439 240

C.2. PeÀaÏné toky v oblasti dlhodob˘ch a krátkodob˘ch záväzkov 
z finanãn˘ch ãinností (súãet C.2.1. aÏ C.2.10.) 169 647 0

C.2.1. Príjmy z emisie dlhov˘ch cenn˘ch papierov 0 0

C.2.2. V˘davky na splácanie záväzkov z emitovan˘ch dlhov˘ch cenn˘ch papierov 0 0

C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré úãt. jednotke poskytla fin. in‰titúcia, 
s v˘nimkou úverov na zabezpeãenie hlavnej zárob. ãinnosti 0 0

C.2.4. V˘davky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. in‰titúcia, 
s v˘nim. úverov na zabezpeãenie hlavnej zárob. ãinnosti 0 0

C.2.5. Príjmy z prijat˘ch pôÏiãiek 0 0

C.2.6. V˘davky na splácanie pôÏiãiek 0 0

C.2.7. V˘davky nájomcu na úhradu záväzkov z pouÏívania majetku, 
ktor˘ je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci 0 0

C.2.8. V˘davky nájomcu na úhradu záväzkov za prenáj. súboru hnut. 
a nehnut. majetku, pouÏívaného a odpisovaného nájomcom 0 0

C.2.9. Príjmy z ostatn˘ch dlh. a krát. záväzkov vypl˘vajúcich z fin. ãinn. úãt.
jednotky, s v˘nimkou t˘ch, ktoré sa musia uvádzaÈ samostatne 169 647 0

C.2.10. V˘davky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vypl˘vajúcich z fin. ãinn. úãt. 
jednotky, s v˘nimkou t˘ch, ktoré sa musia uvádzaÈ samostatne 0 0

C.3. V˘davky na zaplatené úroky okrem t˘ch, kt. sa zaãlenia do hosp. ãinností 0 0

C.4. V˘davky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, 
okrem zaãl. v hosp.ãinn. 0 0

C.5. V˘davky súvisiace s derivátmi, okrem urãen˘ch na predaj 
alebo obchodovanie s nimi, alebo ak sa povaÏujú za invest. ãinnosÈ 0 0

C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem urãen˘ch na predaj 
alebo obchod. s nimi, alebo ak sa povaÏujú za invest. ãinnosÈ 0 0

C.7. V˘davky na daÀ z príjmov, ak je ju moÏné zaãleniÈ do finanã. ãinností 0 0

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa k Fâ 0 0

C.9. V˘daje mimoriadneho charakteru vzÈahujúce sa k Fâ 0 0

C*** âist˘ peÀan˘ tok z finanãn˘ch ãinností (súãet C.1. aÏ C.9.) -270 773 -440 806

D. âisté zv˘‰enie, resp. zníÏenie peÀaÏn˘ch 
prostriedkov (+,-) (súãet A*** + B*** + C*** ) -877 598 -7 946 757

E. Stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏ. ekvivalentov 
na zaãiatku úãt. obdobia 1 330 156 9 692 214

F. Stav peÀaÏn˘ch prostriedkov a peÀaÏ. ekvivalentov na konci 
úãt. obd. pred zohºad. kurz.rozd. ku dÀu úã.závierky 452 558 1 330 156

G. Kurzové rozdiely vyãíslené k peÀaÏ. prostriedkom 
a peÀaÏ. ekvivalentom ku dÀu zostavenia úã.závierky 0 0

H. Zostatok peÀaÏ. prostriedkov a peÀaÏ. ekvivalent. na konci úãt. obd., 
upraven˘ o kurz.rozdiely vyãíslené ku dÀu, ku kt. sa zost. úã. závierka 452 558 1 330 156



Poznámky k 31.decembru 2007
(v tisícoch Sk)

Informácie o úãtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo úãtovnej jednotky, dátum jej zaloÏenia a dátum jej vzniku

Predmet ãinnosti podºa obchodného registra

Obchodné ãinnosti spoloãnosti

Priemern˘ poãet zamestnancov

SpoloãnosÈ je neobmedzene ruãiacim spoloãníkom v nasledovn˘ch  úãtovn˘ch jednotkách:

Iné v˘znamné údaje spojené s t˘mto ruãením

Právny dôvod na zostavenie úãtovnej závierky

Dátum schválenia úãtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce úãtovné obdobie
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Obchodné meno úãtovnej jednotky SLOVINTEGRA, a.s.

Sídlo úãtovnej jednotky Ja‰íkova 2, 821 03  Bratislava

Dátum zaloÏenia 27.2.1995

Dátum zapísania do obchodného registra 6.4.1995

IâO 31392318

Veºkoobchod a sprostredkovanie obchodu so v‰etk˘mi druhmi tovaru v rozsahu voºnej Ïivnosti

Maloobchod

Reklamné ãinnosti

Podnikateºské poradenstvo

Priemern˘ poãet zamestnancov poãas úãtovného obdobia 6 z toho manaÏment 1

Poãet zamestnancov ku dÀu zostavenia závierky 6 z toho manaÏment 1

Názov obchodnej spoloãnosti Sídlo Podiel (%)

Ukonãenie úãtovného obdobia - zostavenie riadnej úãtovnej závierky

25.5.2007



Informácie o ãlenoch ‰tatutárnych, dozorn˘ch a in˘ch orgánov

Mená a priezviská ãlenov ‰tatutárnych a dozorn˘ch orgánov

Mená a priezviská ãlenov ‰tatutárnych a dozorn˘ch orgánov
NiÏ‰ie je uveden˘ podiel akcionárov / spoloãníkov na základnom imaní úãtovnej jednotky s údajmi o ich hlasovacích právach 
a percentuálnom podiele na ostatn˘ch poloÏkách vlastného imania v prípade, Ïe sa odli‰ujú od podielu na základnom imaní.

Konsolidovan˘ celok

Konsolidujúca úãtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú úãtovnú závierku za v‰etky skupiny úãtovn˘ch jednotiek kon-
solidovaného celku, pre ktorú je úãtovná jednotka konsolidovanou úãtovnou jednotkou.

Konsolidujúca úãtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú úãtovnú závierku za tú skupinu úãtovn˘ch jednotiek konsoli-
dovaného celku, ktorého súãasÈou je aj úãtovná jednotka, bezprostredne konsolidujúca úãtovná jednotka.
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Informácie o akcionároch a ich podiele na základ-
nom imaní sú k dispozícii v sídle spoloãnosti 

Podiel akcionára / spoloãníka na upísanom imaní

Meno akcionára / spoloãníka Hodnota % Hlasovacie práva

Predstavenstvo: Predseda: Ing. Slavomír Hatina

âlenovia: Ing. Jolana Petrá‰ová

ng. Norbert Vanão

Ing. Ivan Horváth

Ing. Vratko Ka‰‰ovic

Obchodné meno SpoloãnosÈ Slovintegra, a.s. je konsolidujúcou úãtovnou jednotkou

Sídlo

Obchodné meno

Sídlo

Dozorná rada: Predseda: Ing. Ján Kavec M.B.A., CSc.

âlenovia: Ing. Peter ëateº

Ing. Daniel Krajniak

Ing. ªubo‰ âonka

Ing. Jaroslav Linke‰



Konsolidujúca úãtovná jednotka, v ktorej sú prístupné konsolidované úãtovné závierky, a adresa príslu‰ného registrového súdu,
ktor˘ vedie obchodn˘ register, v ktorom sa uloÏia tieto konsolidované úãtovné závierky

PouÏité úãtovné zásady a metódy

SpoloãnosÈ predpokladá nepretrÏité pokraãovanie svojej ãinnosti

Zmeny úãtovn˘ch zásad a úãtovn˘ch metód

Spôsob oceÀovania jednotliv˘ch zloÏiek majetku a záväzkov
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Obchodné meno

Sídlo

Registraãn˘ súd

Sídlo

Áno

Úãtovné zásady a metódy neboli menené

Dôvod zmeny Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania 
a v˘sledku hospodárenia

Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok Dlhodob˘ nehmotn˘ majetok spoloãnosÈ nevlastní
- obstaran˘ kúpou
- obstaran˘ vlastnou ãinnosÈou
- obstaran˘ in˘m spôsobom

Dlhodob˘ hmotn˘ majetok Obstarávacou cenou
- obstaran˘ kúpou
- obstaran˘ vlastnou ãinnosÈou
- obstaran˘ in˘m spôsobom

Dlhodob˘ finanãn˘ majetok Obstarávacou cenou

Zásoby

Zásoby spoloãnosÈ nevlastní

Zákazková v˘roba Zákazkovú v˘robu spoloãnosÈ nevykonáva

Pohºadávky Nominálnou hodnotou

Krátkodob˘ finanãn˘ majetok Obstarávacou cenou

âasové rozlí‰enie na strane aktív súvahy Nominálnou hodnotou

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôÏiãiek a úverov Nominálnou hodnotou

âasové rozlí‰enie na strane pasív súvahy Nominálnou hodnotou

Deriváty Obstarávacou cenou

Majetok a záväzky zabezpeãené derivátmi Obstarávacou cenou

Prenajat˘ majetok a majetok obstaran˘ na základe SpoloãnosÈ nemá prenajat˘ majetok, ani majetok
zmluvy o kúpe prenajatej veci získan˘ na základe zmluvy o kúpe prenajatej  veci

Majetok obstaran˘ v privatizácii Majetok z privatizácie spoloãnosÈ nevlastní



Tvorba odpisového plánu pre neobeÏn˘ majetok

Dotácie na obstaranie majetku

Údaje vykázané na strane aktív súvahy

Majetok - dlhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘
Pohyby dlhodobého nehmotného majetku
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DaÀ z príjmov splatná za beÏné úãtovné Nominálnou hodnotou
obdobie a za zdaÀovacie obdobie

DaÀ z príjmov odloÏená do budúcich Nominálnou hodnotou
úãtovn˘ch a zdaÀovacích období

V˘poãtová technika 4 1/4 rovnomerné odpisovanie

Dopravné prostriedky 4 1/4 rovnomerné odpisovanie

Inventár 6,12 1/6, 1/12 rovnomerné odpisovanie

NeobeÏn˘ majetok Obdobie (roky) Sadzba (%) Metóda

k 1.1.

Prírastky 1 681 1 681

Úbytky

Presuny

k 31.12. 1 681 1 681

Obstarávacia Zriaìovacie V˘skum Oceniteºné Goodwill Ostatn˘ Nedok. investície, Spolu
cena náklady a v˘voj práva majetok preddavky

Dotácie na obstaranie majetku spoloãnosÈ nemá

Prijatá dotácia Majetok Hodnota majetku

k 1.1.

Prírastky

Úbytky

Presuny

k 31.12.

Oprávky

k 1.1.

k 31.12. 1 681 1 681

Zostatková cena



Pohyby dlhodobého hmotného majetku

Poistné krytie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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k 1.1. 7 268 18 7 286

Prírastky 8 560 8 560

Úbytky 2 343 2 343

Presuny

k 31.12. 13 485 18 13 503

Obstarávacia Pozemky Stavby Samostatné Iné Nedokonãené Zálohové Opravná Spolu
cena hnuteºné veci, investície platby poloÏka k

súbory nadobudnutému
hnuteºn˘ch vecí majetku

k 1.1. 4 146 4 146

Prírastky 2 452 2 452

Úbytky 2 343 2 343

Presuny

k 31.12. 4 255 4 255

Oprávky

k 1.1. 3 122 18 3 140

k 31.12. 9 230 18 9 248

Zostatková cena

Dopravné prostriedky âeská poisÈovÀa Slovensko

Poisten˘ majetok Názov poisÈovne Poistná suma

SpoloãnosÈ nevlastní majetok, na ktor˘ je zriadené záloÏné právo, ani majetok, s ktor˘m má obmedzené právo nakladaÈ

Dlhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetok, na ktor˘ je zriadené záloÏné právo a majetok, s ktor˘m má úãtovná jednotka
obmedzené právo nakladaÈ

SpoloãnosÈ nevlastní tak˘to majetok

Dlhodob˘ majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteº zmluvou o zabezpeãovacom prevode práva, ale ktor˘
uÏíva úãtovná jednotka na základe zmluvy o v˘poÏiãke

SpoloãnosÈ neúãtuje o goodwille

Majetok, ktor˘m je goodwill a spôsob v˘poãtu jeho hodnoty

SpoloãnosÈ nevlastní tak˘to majetok

Opravná poloÏka k nadobudnutému majetku, úãtovanie na úãte 097

SpoloãnosÈ nevlastní tak˘to majetok

Nadobudnut˘ dlhodob˘ nehnuteºn˘ majetok alebo preveden˘ dlhodob˘ nehnuteºn˘ majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané
vkladom do katastra nehnuteºností do dÀa, ku ktorému sa zostavuje úãtovná závierka, priãom úãtovná jednotka tento majetok uÏíva



V˘skumná a v˘vojová ãinnosÈ úãtovnej jednotky za beÏné úãtovné obdobie

Dlhodob˘ finanãn˘ majetok
Pohyby dlhodobého finanãného majetku

ZníÏenie podielov v ovládanej osobe je zapríãinené prepoãtom kurzom k 31.12.2007

Dlhodob˘ fin. majetok, prostredníctvom ktorého sa vykonáva 
podstatn˘ vplyv alebo ovládanie inej úãtovnej jednotky
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V˘skumnú a v˘vojovú ãinnosÈ spoloãnosÈ nevykonáva

Náklady na v˘skum Neaktivované náklady na v˘voj Aktivované náklady na v˘voj

k 1.1. 7 542 095 10 100 1 783 675 222 475 9 558 345

Prírastky 1 711 287 1 711 287

Úbytky 117 930 10 000 1 255 538 1 383 468

k 31.12 7 424 165 100 528 137 1 933 762 9 886 164

·truktúra Podielové CP Podielové CP Ostatné PôÏiãky Ostatn˘ PôÏiãky Obstarávan˘ Spolu
finanã. majetku a podiely a podiely dlhodobé úãtovnej dlhodob˘ s dobou majetok

v ovládanej v podnikoch CP a podiely jednotke v finanãn˘ splatnosti a poskytnuté
Obstarávacia osobe s podstatn˘m konsolidova- majetok najviac preddavky

cena vplyvom nom celku jeden rok

k 1.1. 7 542 095 10 100 1 783 675 222 475 9 558 345

k 31.12. 7 424 165 100 528 137 1 933 762 9 886 164

Zostatková 
cena

PORTFIN, o.c .p., a.s. Bratislava, Ja‰íkova 2 38 500 100

Trenã.minerálne vody Bratislava, Ja‰íkova 2 339 897 100

GRANITOL, a.s. Moravsk˘ Beroun 624 874 100

MEL Larnaca - Cyprus 522 100

SI Real Bratislava, Ja‰íkova 2 200 100

SLOVINTEGRA ENERGY Levice, ·afárikova 1 543 195 66,66

Multiworld Absolute Luxemburg 3 106 269

OPTI-GROWTH Luxemburg 2 760 236

SUNPALM Cyprus 172 100

SI MEDICAL Bratislava, Ja‰íkova 2 200 100

GasTrading Levice, ·afárikova 1 10 100 100

Geosan Gama Bratislava, ·ancová 48 100 50

Obchodné meno úãtovnej jednotky Sídlo Hodnota podielu Podiel v %



Zákazková v˘roba

Dlhodobé a krátkodobé pohºadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Krátkodob˘ finanãn˘ majetok
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Tieto prepoãty sa prejavili v zníÏení vlastného imania vo v˘‰ke 414 610 tis. Sk.

Dlhodob˘ finanãn˘ majetok,  úãtovan˘ na úãtoch skupiny 61 v cudzej mene, bol  prepoãítan˘ kurzom k 31.12.2007 a maje-
tok evidovan˘ na úãtoch úãtovej skupiny 63 bol prepoãítan˘ na reálnu hodnotu. 

Zákazkovú v˘robu spoloãnosÈ nevykonáva

Pohºadávky z obchodného styku 93 93

Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe

Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu

Sociálne zabezpeãenie

DaÀové pohºadávky 9 261 9 261

Iné pohºadávky 10 10

9 364 9 364

Krátkodobé pohºadávky Do lehoty splatnosti Po splatnosti Spolu

Pohºadávky z obchodného styku

Pohºadávky voãi ovládanej osobe a ovládajúcej osobe

Ostatné pohºadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohºadávky voãi spoloãníkom, ãlenom a zdruÏeniu

Iné pohºadávky

OdloÏená daÀová pohºadávka

Dlhodobé pohºadávky Do lehoty splatnosti Po splatnosti Spolu

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 390 165

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 241 497

631 662



Ocenenie krátkodobého finanãného majetku ku dÀu zostavenia úãtovnej závierky

âasové rozlí‰enie nákladov budúcich období

âasové rozlí‰enie príjmov budúcich období
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Majetkové cenné papiere na obchod. 390 165 -29 528

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 241 497 -712

Krátkodob˘ finanãn˘ majetok Reálna hodnota Vplyv na v˘sledok Vplyv na vlastné imanie

Poistenie dopravn˘ch prostriedkov 335 zúãtovanie v roku 2008

Odborná literatúra 24 zúãtovanie v roku 2008

Servis v˘poãtovej techniky 113 zúãtovanie v roku 2008, 2009

Reklama 127 zúãtovanie v roku 2008

Diaºniãné známky 30 zúãtovanie v roku 2008

GSM sieÈ-Secar Moravia 9

Spolu 638

Náklady budúcich období Hodnota Spôsob rozpú‰Èania

Úroky z termínovan˘ch vkladov 233 zúãtovanie v roku 2005

Dividendy 14

V˘nos zo zmenky 1 500

Náhrada ‰kody od poisÈovne 50

Vratka poplatkov-BPERE 534

2 331

Príjmy budúcich období Hodnota z toho od Spôsob rozpú‰Èania
spriaznenej strany



Údaje vykázané na strane pasív súvahy

Vlastné imanie
Zmeny vo vlastnom imaní

Rozdelenie úãtovného hospodárskeho v˘sledku za predchádzajúce úãtovné obdobie
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Základné imanie zapísané do OR 1 098 100 400 1 097 700

Základné imanie nezapísané do OR

Vlastné akcie; obchodné podiely -420 -420

Zmena základného imania

Emisné áÏio

Rezervn˘ fond 219 910 219 910

Ostatné kapitálové fondy 1 139 809 1 139 809

OceÀovacie rozdiely -154 266 -331 957 -486 223

Fondy tvorené zo zisku

Nerozdelen˘ zisk minul˘ch rokov 9 181 241 439 080 8 742 161

Neuhradená strata minul˘ch rokov -135 729 135 729

Úãtovn˘ zisk alebo úãtovná strata -135 729 298 530 162 801

11 348 645 8 299 631 439 480 10 740 009

Poãiatoãn˘ stav Zv˘‰enie ZníÏenie Iné Koneãn˘ stav

Preúãtovanie na úãet neuhradenej straty -135 729

-135 729

Popis Hodnota

Odkúpenie vlastn˘ch akcií v poãte 6 ks á 70 000,- Sk

Popis in˘ch v˘znamn˘ch pohybov vo vlastnom imaní



Údaje o základnom imaní
Popis základného imania

Akcie a podiely vlastnené úãtovnou jednotkou na základnom imaní ovládan˘ch osôb, 
v ktor˘ch má úãtovná jednotka podstatn˘ vplyv

Rezervy
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Akcie na meno, listinné 122 5 000 000 610 000 000

Akcie na meno, listinné 9 754 50 000 487 700 000

9 876 1 097 700 000

Typ akcie Práva spojené Poãet akcií Nominálna Hodnota Hodnota
s akciou hodnota akcie splaten˘ch akcií nesplaten˘ch akcií

Uvedené skutoãnosti sú obsiahnuté v tabuºke na str. 6

SpoloãnosÈ VzÈah Hodnota Podiel

Rezerva na nevyãerpané 
dovolenky 2008 196 286 196 286

Rezerva na roãnú 
závierku a audit 2008 440 595 440 595

636 881 636 881

Druh rezervy Predpoklad. pouÏitie v roku Poãiatoãn˘ stav Tvorba PouÏitie Iné Koneãn˘ stav



Záväzky

Záväzky zo sociálneho fondu
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Záväzky z obchodného styku

Nevyfakturované dodávky

Záväzky voãi ovládanej alebo ovládajúcej os.

Ostatné záväzky v rámci konsolidov. celku

Dlhodobé prijaté preddavky

Dlhodobé zmenky na úhradu

Vydané dlhopisy

Záväzky zo sociálneho fondu 28 28

Ostatné dlhodobé záväzky 43 214 43 214

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok 201 201

43 443 43 443

Dlhodobé záväzky Záväzky do le- Záväzky po le- Spolu Splatné Splatné od Splatné
hoty splatnosti hote splatnosti do 1 roka 1 do 5 rokov nad 5 rokov

Záväzky z obchodného styku 5 213 5 213

Nevyfakturované dodávky 1 081 1 081

Záväzky voãi ovládanej alebo ovládajúcej os.

Ostatné záväzky v rámci konsolidov. celku

Záväzky voãi spoloãníkom a zdruÏeniu 32 391 32 391

Záväzky voãi zamestnancom 599 599

Záväzky zo sociálneho zabezpeãenia 120 120

DaÀové záväzky a dotácie

Ostatné záväzky

39 404 39 404

Krátkodobé záväzky Záväzky do le- Záväzky po le- Spolu Splatné Splatné od Splatné
hoty splatnosti hote splatnosti do 1 roka 1 do 5 rokov nad 5 rokov

45 43 60 28

Poãiatoãn˘ stav Tvorba VyuÏitie Iné Koneãn˘ stav



âasové rozlí‰enie v˘davkov budúcich období

Deriváty

V˘nosy

V˘znamné poloÏky finanãn˘ch v˘nosov a celková suma kurzov˘ch ziskov: 
osobitne ku dÀu úãtovnej závierky
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V˘davok za PHL a materiál 43 zúãtovanie v roku 2005

Poplatky managementu-MS & Co 384

427

V˘davky budúcich období Hodnota z toho voãi spriaznenej strane Spôsob rozpú‰Èania

Forwardy 1 645 326 menové forwardy

V˘znamné poloÏky derivátov Hodnota majetku, záväzkov zabezp. derivátmi Forma zabezpeãenia

TrÏby z predaja cenn˘ch papierov 2 024 852

V˘nosy z cenn˘ch papierov 293 571

V˘nosy z derivátov˘ch operácií 50 593

V˘nosové úroky 68 655

Kurzové zisky 15 271

V˘nosy z krátkodobého finanãného majetku 33 895

Ostatné finanãné v˘nosy 25 000

2 511 837

Popis Hodnota



Náklady

V˘znamné poloÏky nákladov za poskytnuté sluÏby

V˘znamné poloÏky ostatn˘ch nákladov z hospodárskej ãinnosti

V˘znamné poloÏky finanãn˘ch nákladov a celková suma kurzov˘ch strát: 
osobitne ku dÀu úãtovnej závierky
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Poradenské sluÏby 5 864

5 864

Popis Hodnota

Osobné náklady 12 347

Odpisy dlhodobého majetku 2 025

14 372

Popis Hodnota

Predané cenné papiere 178 864

Náklady na derivátové operácie a precenenie cenn˘ch papierov 15 098

Kurzové straty 49 885

Náklady na krátkodob˘ finanãn˘ majetok 25 147

Nákladové úroky 925

Ostatné finanãné náklady 2 316 011

Popis Hodnota



Dane z príjmov

NajdôleÏitej‰ie poloÏky dane z príjmov vo v˘kaze ziskov a strát:

Odsúhlasenie
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- splatná daÀ z príjmov

- úpravy splatnej dane z príjmov minul˘ch období

Splatná daÀ z príjmov Hodnota

- t˘kajúca sa vzniku a zru‰enia doãasn˘ch rozdielov 182

- t˘kajúca sa zmeny sadzby dane z príjmov (z 25% na 19%)

DaÀ z príjmov 182

OdloÏená daÀ z príjmov Hodnota

V˘sledok hospodárenia pred zdanením 162 982

Suma pripoãítateºn˘ch poloÏiek 174 056

Suma odpoãítateºn˘ch poloÏiek -269 792

67 246

Odpoãet daÀovej straty 67 246

Základ dane

Preddavkovo uhradená daÀ 9 635

Hodnota

rozdielu medzi daÀov˘mi a úãtovn˘mi odpismi 201

201

OdloÏen˘ daÀov˘ záväzok z: Hodnota



Údaje na podsúvahov˘ch úãtoch

V˘znamné pohºadávky a záväzky úãtované na podsúvahov˘ch úãtoch

SpoloãnosÈ eviduje na podsúvahov˘ch úãtoch forwardové obchody, ktoré sú uzatvorené so Slovenskou sporiteºÀou, 

ING Bankou, UniCredit Bankou  a Morgan Stanley & Co.

Údaje o príjmoch a v˘hodách ãlenov ‰tatutárnych, 
dozorn˘ch a in˘ch orgánov úãt. Jednotky
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PeÀaÏné príjmy 3 360

NepeÀaÏné príjmy

PeÀaÏné preddavky

NepeÀaÏné preddavky

Suma úverov

Poskytnuté záruky

3 360

Súãasní ãlenovia B˘valí ãlenovia
·tatutárni zástupcovia Vedenie ·tatutárni zástupcovia Dozorná

rada



Ekonomické vzÈahy úãtovnej jednotky so spriaznen˘mi stranami

Zoznam obchodov úãtovnej jednotky dohodnut˘ch s ovládanou alebo ovládajúcou osobou
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Licencie

Transfery

Know-how

Úver

PôÏiãka 1 933 762

V˘pomoc

Záruka

Iné

Spolu spriazn. strany 1 933 762

Hodnota Popis transakcie % k celk. Neukonãené % k celk. obratu Údaje o cenách
obratu obchody realizov. obchodov

Platby za obchodovanie s cenn˘mi papiermi - firma  PORTFIN, o.c.p., a.s. 16 640

Popis Uskutoãnené Neuskutoãnené

18.3.2008

Pripravené dÀa: Podpis ‰tatutárneho orgánu Podpisov˘ záznam osoby Podpisov˘ záznam
alebo fyzickej osoby, zodpovednej za zostavenie osoby zodpovednej

ktorá je úãtovnou jednotkou úãtovnej závierky za vedenie úãtovníctva
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