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Činnosť skupiny
za rok 2009
Uplynulý rok 2009, ako je všeobecne známe,

vo výške 5 217 tis. EUR. Úspešne si počínalo aj

sa niesol v znamení svetovej hospodárskej

jej levické dvojča – GasTrading, ktorého hrubý

krízy. Na výsledkoch našej spoločnosti sa

zisk skončil na úrovni 2 410 tis. EUR.

významne podpísala už v predchádzajúcom
roku, keďže vtedy kríza zasiahla predovšetkým

Spoločnosti Trenčianske minerálne vody sa

finančné trhy, ktorých vývoj významným spô-

pred koncom roka podarilo prinavrátiť po-

sobom ovplyvňuje naše hospodárenie. Napriek

zemky a budovy s technologickým zariadením

nepriaznivej globálnej situácii boli naše výsled-

v Trenčianskych Miticiach do svojho majetku

ky v roku 2009 takmer vynikajúce. Podpísalo

prostredníctvom mimosúdnej dohody. Pretr-

sa na nich jednak oživenie finančných trhov,

vávajúca neistota a súdne spory mali najväčší

ktoré svojím vývojom predbiehajú reálnu

vplyv na jej hospodárenie. Dokonca musela

ekonomiku, a tiež nami prijaté a realizované

na niekoľko týždňov prerušiť výrobu a nepo-

opatrenia na minimalizovanie vplyvov krízy na

darilo sa jej dosiahnuť plánovanú hodnotu

majetok akcionárov spoločnosti. O tom, že sa

zisku. Hoci spoločnosť skončila po rokoch už

nám to podarilo, svedčí hospodársky výsledok

v čiernych číslach, najväčšiu hodnotu má pre

Slovintegry, ktorý dosiahol hodnotu 13 458 tis.

nás skutočnosť, že sa nám podarilo ochrániť

EUR, čo znamená takmer trojnásobné prekroče-

majetok akcionárov Slovintegry pred totálnym

nie plánovanej hodnoty.

znehodnotením.

So situáciou vo svojom sektore sa každá

Naša česká dcérska spoločnosť Granitol

z našich dcérskych spoločností vyrovnala

Moravský Beroun zaznamenala v roku 2009

s väčším či menším úspechom. Veľmi dobre

veľmi dobrý výsledok. Hoci pôsobí na trhu,

sa darilo spoločnosti Slovintegra Energy, ktorá

ktorý bol významne ovplyvnený dosahom krízy,

v roku 2009 prešla zo skúšobnej na riadnu

jej výsledky to dramaticky neznížilo. Kým iné

prevádzku. Klesajúce ceny zemného plynu

spoločnosti museli prijímať často veľmi radi-

a recertifikácia elektrárne sa najväčšmi zaslú-

kálne opatrenia na to, aby eliminovali svoju

žili o hospodársky výsledok pred zdanením

stratu, v Granitole v porovnaní s predchádzajú7
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cim rokom síce poklesol hrubý zisk o viac ako

Na rok 2009 bolo hlavnou úlohou Slovintegry

štvrtinu, ale aj tak jeho úroveň 42,6 mil. CZK je

minimalizovať vplyv svetovej hospodárskej krí-

v daných podmienkach veľmi dobrá.

zy na majetok akcionárov spoločnosti. Dosiah-

Novou aktivitou spoločnosti Slovintegra bolo

nutý hospodársky výsledok svedčí o tom, že sa

otvorenie prevádzky prvej, v Slovenskej repub-

nám to úspešne podarilo. Na rok 2010 máme

like na zelenej lúke vybudovanej, súkromnej

tieto tri hlavné ciele. Čo najlepšie zhodnocovať

nemocnice s poliklinikou Medissimo zastre-

naše investície na oživujúcich sa finančných

šovanou spoločnosťou SI Medical. Nepodarilo

trhoch, začať s dodávkami tepla pre mesto

sa nám ju otvoriť v zmysle plánu začiatkom

Levice a významne zlepšiť ekonomiku spoloč-

roka, ale až v polovici mája. Tento fakt, ako

nosti SI Medical prevádzkujúcej Medissimo.

aj pomalší nábeh nemocnice a menší záujem

Sme presvedčení, že sa nám to podarí.

korporátnych klientov o jej služby, než sme
predpokladali ešte z predkrízového obdobia,
spôsobili, že spoločnosť skončila rok v strate.
Aj na hospodárení spoločností významne prepojených s Medissimo – SI Real a SI Pharma
sa tieto fakty naplno prejavili.
V miernom zisku skončila uplynulý rok spoločnosť SI Management Services (Portfin), ktorá
vrátila licenciu obchodníka s cennými papiermi
a transformovala sa na klasickú akciovú spoločnosť. Súčasná legislatíva jej totiž umožňuje
poskytovať investičné služby v rámci skupiny
Slovintegra aj bez licencie, čo je lacnejšie
a efektívnejšie.
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Konsolidovaný celok
Materská spoločnosť

Ing. Ivan Horvát
Ing. Vratko Kaššovic

SLOVINTEGRA, a. s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 29, IČO: 31392318, je akciová spoločnosť

Členovia dozornej rady:

(ďalej len „Spoločnosť“), ktorá bola založená

Ing. Daniel Krajniak

27. februára 1995 a zapísaná do obchodného

Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.

registra Slovenskej republiky dňa 6. apríla

Ing. Peter Ďatel

1995. Konsolidované finančné výkazy Spoloč-

Ing. Ľuboš Čonka

nosti za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru

Ing. Jaroslav Linkeš

2009, sú pripravené za spoločnosť a za jej
dcérske spoločnosti (ďalej len „Skupina“).

SLOVINTEGRA, a. s.,
SI Management Services, a. s., 100 %

Finančné výkazy boli zostavené v mene EUR.

Trenčianske minerálne vody, a. s., 100 %

EUR je mena, v ktorej sa vykazuje a v ktorej sa

Granitol, akciová společnost (CZ), 100 %

uskutočňuje väčšina transakcií. Od 1. 1. 2009

Microline Enterprise Limited (Cyprus) 100 %

bola v Slovenskej republike

SI REAL, s. r. o., 100 %

nahradená slovenská koruna (SKK) novou

SLOVINTEGRA ENERGY, s. r. o., 66,67 %

menou EUR, konverzný kurz bol stanovený

Multiworld Absolute One (Luxemburg) 96,47 %

vo výške 30,1260 SKK/EUR.

Opti-Growth First Optimal

V roku 2009 mala spoločnosť v priemere

Growth (Luxemburg) 100 %

8 zamestnancov, z toho 4 vedúcich.

Sunplam Enterprise Limited (Cyprus) 100 %
SI Medical, s. r. o., 100 %

Štatutárny a dozorný orgán:

Geosan Gama, s. r. o., 50 %

Predseda predstavenstva: Ing. Slavomír Hatina

GasTrading, s. r. o., 100 %

Členovia predstavenstva:

SI PHARMA, s. r. o., 100 %

Ing. Jolana Petrášová

SI Financie, s. r. o., 100 %

Ing. Norbert Vančo
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Dcérske spoločnosti

Názov a sídlo:
SI Management Services, a. s.

Názov a sídlo:

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 29

Trenčianske minerálne vody, a. s.

Slovenská republika

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Predmet činnosti:

Slovenská republika

– činnosť podnikateľských, organizačných

Predmet činnosti:
stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba

a ekonomických poradcov
– poskytovanie investičných služieb pre materskú

nealkoholických nápojov

spoločnosť, dcérske spoločnosti a pre dcérske

IČO: 35 86 71 59

spoločnosti svojej materskej spoločnosti

Podiel: 100 %

IČO: 35 87 35 31

Počet zamestnancov: 46, z toho 3 vedúci

Podiel: 100 %
Počet zamestnancov: 6, z toho 3 vedúci

Názov a sídlo:
GRANITOL, akciová společnost

Názov a sídlo:

Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun

Microline Enterprise Limited

Česká republika

8 Gregory Afxentiou Avenue, EL.PA.Livadiotis

Predmet činnosti:

Office 401, 6023 Larnaca, Cyprus

– výroba výrobkov z plastov a súprav

Podiel: 100 %

– obrábanie kovov

V roku 2009 nevykonávala žiadnu činnosť

– zámočníctvo

a nemala žiadnych zamestnancov. Na základe

– montáž, oprava vyhradených elektrických

rozhodnutia spoločníka prebiehajú v spoloč-

zariadení

nosti likvidačné práce a nebola vyhotovená

IČO: 00 01 21 14

ani účtovná závierka. Z týchto dôvodov, ako aj

Podiel: 100 %

z dôvodu finančnej náročnosti vyššej ako efekt

Počet zamestnancov: 345, z toho 17 vedúcich

konsolidácie, táto spoločnosť nebola zahrnutá
do konsolidačného balíka.

10

Názov a sídlo:

Predmet činnosti:

SI Financie, s. r. o.

– inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

v stavebníctve, poradenstvo v oblasti staveb-

Slovenská republika

níctva, obstarávateľská činnosť spojená so

Podiel: 100 %

správou a prenájmom nehnuteľnosti

V roku 2009 spoločnosť nebola zapísaná

IČO: 35 94 71 01

v obchodnom registri. Z toho dôvodu uvedený

Podiel: 50 %

podiel nie je súčasťou konsolidácie.

Počet zamestnancov: 0

Názov a sídlo:

Názov a sídlo:

Sunpalm Enterprise Limited

GasTrading, s. r. o.

EL. PA. Livadioti, flat/office 401

Priemyselný park Géňa 5603/60A

6023 Larnaca, Cyprus

934 01 Levice, Slovenská republika

Podiel: 100 %

Predmet činnosti:

V roku 2009 nevykonávala žiadnu činnosť

– dodávka plynu, distribúcia plynu

a nemala žiadnych zamestnancov. Na základe

– odborné prehliadky a odborné skúšky vyhra-

rozhodnutia spoločníka prebiehajú v spoloč-

dených technických zariadení plynových

nosti likvidačné práce a nebola vyhotovená

– oprava vyhradených technických zariadení

ani účtovná závierka. Z týchto dôvodov, ako

plynových v rozsahu: – oprava a údržba –

aj z dôvodov finančnej náročnosti vyššej ako

montáž do funkčného celku na mieste budú-

efekt konsolidácie, táto spoločnosť nebola
zahrnutá do konsolidačného balíka.

cej prevádzky – rekonštrukcia
– oprava vyhradených technických zariadení
tlakových v rozsahu: – montáž do funkčného

Názov a sídlo:

celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu:

GEOSAN GAMA, s. r. o.

Technické zariadenia tlakové, skupina A a3

Vincenta Hložníka 2, 841 05 Bratislava

kotly parné a kvapalinové III. trieda, a4 kotly

Slovenská republika

parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové,
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nádoby stabilné IV. trieda, b2 tlakové nádoby

Názov a sídlo:

stabilné III. trieda, Technické zariadenia tlako-

SI REAL, s. r. o.

vé, skupina B a1 kotly parné a kvapalinové V.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

trieda, b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda, b2

Slovenská republika

tlakové nádoby stabilné I. trieda, d1 potrubné

Predmet činnosti:

vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná

– inžinierska činnosť – obstarávateľská čin-

para alebo horúca voda, I. trieda d2 potrubné

nosť v stavebníctve, poradenstvo v oblasti

vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch,

v oblasti nákupu a predaja tovarov a sta-

II. trieda, e1 bezpečnostné zariadenia zabraňu-

vebníctva, obstarávanie služieb spojených

júce prekročeniu najvyššieho pretlaku

so správou a s prenájmom nehnuteľností,

IČO: 36 28 58 71

realitná činnosť

Podiel: 100 %

IČO: 36 29 27 88

Počet zamestnancov: 11, z toho 4 vedúci

Podiel: 100 %
Počet zamestnancov: 3, z toho 1 vedúci

Názov a sídlo:
SLOVINTEGRA ENERGY, s. r. o.

Názov a sídlo:

Priemyselný park Géňa 5603/60A

SI Medical, s. r. o.

934 01 Levice, Slovenská republika

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Predmet činnosti:

Slovenská republika

– maloobchod, sprostredkovanie obchodu,

Predmet činnosti:

služieb a výroby v rozsahu voľných živností

– prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním

– elektroenergetika v rozsahu výroby elektriny,

iných než základných služieb spojených

dodávky elektriny
– výroba tepla
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s prenájmom – obstarávateľská činnosť
– prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

IČO: 35 96 84 86

– všeobecnej nemocnice s poskytovaním

Podiel: 66,67 %

ambulantnej, ústavnej, jednodňovej zdravot-

Počet zamestnancov: 23, z toho 3 vedúci

nej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích

a liečebných zložiek v odboroch a v rozsahu

Názov a sídlo:

podľa povolenia Bratislavského samospráv-

Opti-Growth First Optimal Growth

neho kraja

Podiel: 99,9936 % Slovintegra, a. s.,

IČO: 36 68 04 78

0,0064 % SI Management Services, a. s.

Podiel: 100 %
Počet zamestnancov: 126, z toho 4 vedúci
Názov a sídlo:
SI PHARMA, s. r. o.,
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Predmet činnosti:
– poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov
– maloobchod, veľkoobchod
– informatívne testovanie, meranie, analýzy
a kontroly
IČO: 44 35 32 27
Podiel: 100 % (do 18. 12. 2009 50 %
SI REAL, s. r. o., a 50 % SI Medical, s. r. o.)
Počet zamestnancov: 6, z toho 1 vedúci
Názov a sídlo:
MULTIWORLD – Absolute One
Podiel: 96,47 %
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Účtovné pravidlá
Konsolidované finančné výkazy boli pripravené

vali konzistentne za všetky obdobia, ktoré sa

v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre

v týchto finančných výkazoch prezentujú, a za

finančné vykazovanie International Financial

otváraciu súvahu podľa IFRS zostavenú ku dňu

Reporting Standards (ďalej len „IFRS”) prijatý-

prechodu 1. januára 2004 s cieľom transfor-

mi Radou pre medzinárodné účtovné štandardy

mácie na IFRS. Tieto pravidlá sa uplatňovali

International Accounting Standards Board, kto-

konzistentne aj v rámci účtovných jednotiek

ré sa do roku 2002 vydávali ako IAS.

zahrnutých do Skupiny.

Konsolidované finančné výkazy Skupiny za-

Dcérske spoločnosti

hŕňajú finančné výkazy materskej spoločnosti

Sú tie, ktoré kontroluje Spoločnosť. Kontrola

a dcérskych spoločností.

existuje vtedy, keď má Spoločnosť právomoc
riadiť priamo alebo nepriamo finančné a pre-

Konsolidácia je vykonaná akvizičnou metódou,

vádzkové pravidlá s cieľom získať úžitok zo

vzájomné väzby boli eliminované.

svojich aktivít. Pri hodnotení kontroly sa berú
do úvahy možné uplatniteľné hlasovacie práva.
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Finančné výkazy boli zostavené na princípe

Finančné výkazy dcérskych spoločností sú za-

historických nákladov okrem majetku a záväz-

hrnuté do konsolidovaných finančných výkazov

kov, ktoré sa vykazujú v reálnej hodnote, a to

od obdobia, v ktorom sa kontrola začala, až

derivátové finančné nástroje, obchodovateľné

do obdobia, v ktorom sa kontrola končí. Všet-

investície, investície k dispozícii na predaj a in-

ky vnútroskupinové transakcie, zostatky účtov,

vestície do nehnuteľností.

náklady a výnosy sa eliminujú.

Finančné výkazy vychádzajú z účtovných zázna-

Moment zaúčtovania tržieb

mov vedených podľa slovenskej legislatívy

Tržby sa oceňujú v reálnej hodnote získanej

a zohľadňujú niektoré úpravy a reklasifikácie

protihodnoty alebo pohľadávok a predstavujú

tak, aby boli finančné výkazy v súlade s IFRS.

sumy, ktoré sa získajú za dodávky výrobkov

Účtovné pravidlá uvádzané ďalej sa uplatňo-

a služieb v bežnom podnikaní. Tržby sú vyká-

zané po odpočítaní diskontov, DPH, prípadne

pri prekurzovaní zahraničných prevádzok sú

iných obchodných daní (spotrebná daň). Tržby

zaúčtované vo vlastnom imaní ako rezervy

za dodávky sa zaúčtujú v momente, v ktorom

z prevodu a účtujú sa do výkazu komplexného

sa výrobky dodajú a v ktorom prejde vlast-

výsledku pri predaji dcérskej alebo pridruženej

níctvo (právo nakladať) z predávajúceho na

spoločnosti.

kupujúceho.
Sociálne zabezpečenie a dôchodkové schémy
Zahraničná mena

Spoločnosť odvádza príspevky na zákonné

Transakcie v zahraničnej mene sa prepočíta-

zdravotné, nemocenské a dôchodkové za-

vajú kurzom dňa transakcie. Kurzové rozdiely,

bezpečenie a príspevok do Fondu zamestna-

ktoré vznikajú, sa zaúčtujú do nákladov alebo

nosti z objemu hrubých miezd podľa sadzieb

do výnosov vo výkaze ziskov a strát. Ku dňu

platných na daný rok. Náklady na sociálne

zostavenia súvahy sú peňažné položky majetku

zabezpečenie sa účtujú do výkazu komplexné-

a záväzkov denominované v zahraničnej mene

ho výsledku v rovnakom období ako príslušné

prepočítané na kurz EUR platný v deň, ku

mzdové náklady. Spoločnosť nemá záväzok

ktorému sa zostavil výkaz o finančnej situácii.

odvádzať z objemu hrubých miezd prostried-

Nerealizované zisky a straty z dôvodov pohy-

ky do týchto fondov nad zákonom stanovený

bov v kurzoch sa plne účtujú na účtoch výkazu

rámec.

komplexného výsledku.
Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Zahraničné prevádzky predstavujú zahraničné

Všetky náklady na prijaté úvery a pôžičky sa

dcérske a pridružené spoločnosti. Ich majetok

účtujú do výkazu komplexného výsledku.

a záväzky boli prepočítané na EUR v kurze
ECB platnom ku dňu, ku ktorému sa zostavil

Daň z príjmu

výkaz o finančnej situácii. Náklady a výnosy

Daň z príjmu sa platí zo zisku vo výške 19 %

zahraničných prevádzok boli prepočítané na

po úpravách o pripočítateľné a odpočítateľné

EUR v kurze ECB za obdobie. Kurzové rozdiely

položky na daňový základ.
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Odložená daň sa počíta záväzkovou metódou

starávacích nákladoch. Tieto náklady zahŕňajú

na všetky dočasné rozdiely medzi daňovou

ceny obstaraného majetku a vedľajšie náklady

a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov.

obstarania, ako sú prepravné, montáž, clo. Bu-

Odložená daň sa počíta vo výške sadzby,

dovy a zariadenia vyrobené vo vlastnej réžii sa

ktorá sa očakáva na obdobie, v ktorom sa

oceňujú priamym materiálom, priamou prácou

bude majetok realizovať alebo v ktorom sa

a výrobnou réžiou.

záväzok vysporiada. Odložená daň sa účtuje
na účty výkazu komplexného výsledku okrem

Neobežný hmotný a nehmotný majetok sa od-

prípadov, keď sa vzťahuje na položky, ktoré

pisuje do nákladov vo výkaze ziskov a strát li-

sa účtujú na účty vo vlastnom imaní. Platná

neárne počas odhadnutej životnosti. Neobežný

sadzba dane z príjmov k 1. januáru 2010 je

nehmotný majetok, ktorý má nedefinovateľnú

19 % (k 1. januáru 2009: 19 %). Hlavné dočas-

životnosť, sa neodpisuje. Pozemky sa neod-

né rozdiely na účely odloženej dane vznikajú

pisujú. Odhadnutá životnosť podľa hlavných

z rozdielov medzi účtovnými a daňovými

skupín neobežného hmotného majetku je:

odpismi, z rozdielov medzi uznávaním lízingov
pre daň z príjmu a momentom ich zaúčtova-

Budovy, stavby

nia, z tvorby fondov na precenenie. Odložená

Stroje, zariadenia,

20 – 30 rokov

daň sa počíta aj na dočasné rozdiely, ktoré

dopravné prostriedky

4 – 20 rokov

vznikajú pri investovaní do dcérskych a pridru-

Dlhodobý nehmotný majetok

4 – 5 rokov

žených spoločností, okrem prípadov, keď je
pod kontrolou zúčtovanie dočasných rozdielov

V súlade s IAS 36 sa ku dňu zostavenia

a dočasné rozdiely sa v dohľadnej budúcnosti

finančných výkazov uskutočňuje zhodnotenie,

zúčtujú.

či nedošlo k poklesu hodnoty majetku. Zistené
straty z poklesu hodnoty sa ihneď účtujú na
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Neobežný hmotný a nehmotný majetok

účty výkazu ziskov a strát. Použitá úroková

a) Vlastnený majetok

sadzba pri výpočte súčasnej hodnoty budúcich

Pozemky, budovy a zariadenia sa oceňujú v ob-

tokov peňažných prostriedkov pri stanovení

hodnoty z používania je tá, ktorá je primeraná

v nižšej z reálnej hodnoty zo dňa obstarania

z hľadiska spoločnosti v ekonomickom prostre-

a súčasnej hodnoty minimálnych lízingových

dí Slovenska.

splátok. Finančné náklady, ktoré predstavujú

Neobežný majetok, ktorý je v procese kon-

rozdiel medzi celkovou povinnosťou z finanč-

štrukcie a a ktorý je určený v budúcnosti ako

ného lízingu a reálnou hodnotou obstaraného

investícia do nehnuteľnosti, sa účtuje až do

majetku, sa zaúčtujú vo výkaze ziskov a strát

obdobia dokončenia vo výške obstarávacích

počas obdobia lízingu s použitím implicitnej

nákladov na účte nedokončených investícií. Po

úrokovej sadzby.

dokončení sa reklasifikuje na účet investície do
nehnuteľnosti a oceňuje sa v reálnej hodnote.

Neobežný majetok držaný na predaj

Výdavky v súvislosti s výmenou komponentu,

Neobežný majetok klasifikovaný ako držaný na

ktorý je súčasťou položky majetku, ale účtuje

predaj sa oceňuje nižšou zo zostatkovej hodno-

sa oddelene, vrátane výdavkov na generálne

ty a reálnej hodnoty (mínus predajné náklady).

opravy a na veľké inšpekcie sa kapitalizujú.
Ostatné výdavky nasledujúce po dátume obsta-

Goodwill

rania sa priraďujú k účtovnej hodnote majetku

Goodwill, ktorý vzniká pri konsolidácii, pred-

len vtedy, keď sa očakávajú budúce úžitky

stavuje prevýšenie obstarávacích nákladov

oproti pôvodnej výške. Ostatné výdavky sa za-

investície nad podielom identifikovateľného

účtujú na účet nákladov výkazu ziskov a strát.

majetku a záväzkov dcérskych a pridružených
spoločností v reálnej hodnote. Goodwill sa

b) Majetok na lízing

zaúčtuje ako majetok a hodnotí sa najmenej

Lízing sa klasifikuje ako finančný lízing vždy,

raz ročne na pokles hodnoty. Strata z poklesu

keď sa podľa podmienok kontraktu transferujú

hodnoty sa zaúčtuje ihneď do výkazu ziskov

všetky riziká a výhody vlastníctva na nájom-

a strát a neodúčtováva sa späť. Pri preda-

cu. Všetky ostatné lízingy sa klasifikujú ako

ji dcérskej alebo pridruženej spoločnosti sa

operatívny lízing. Majetok a záväzok získaný

goodwill zaúčtuje do výkazu ziskov a strát ako

na základe finančného lízingu sa zaúčtuje

súčasť výsledku z predaja.
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Investície

podmienok. Výnosy a straty zo zmeny reálnej

a) Investície do dlhových

hodnoty sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

a majetkových cenných papierov
Obchodné a iné pohľadávky
Investície do cenných papierov sa účtujú v deň

Obchodné a ostatné pohľadávky sa vykazujú

obchodu a sú prvotne ocenené obstarávací-

v ich nominálnej hodnote. Ich hodnota sa zníži

mi nákladmi. Dlžné cenné papiere držané do

prostredníctvom opravnej položky v odhadnutej

splatnosti sa oceňujú v amortizovaných nákla-

sume, kde je predpoklad, že sa nezinkasuje.

doch a hodnotia sa na pokles hodnoty, ktorý
odráža nenávratnosť súm.

Derivátové finančné nástroje

Ostatné investície sa klasifikujú ako obcho-

Skupina používa derivátové finančné nástroje

dovateľné alebo k dispozícii na predaj. Tieto

na účely zaistenia (hedžingu) proti rizikám zo

investície sa oceňujú v reálnej hodnote. Reálna

zmien v zahraničných menách a úrokových

hodnota je ich kótovaná hodnota ku dňu

sadzbách, ktoré vznikajú pri jej prevádzkovej,

súvahy. Zisky a straty z obchodovateľných cen-

finančnej a investičnej činnosti. V súlade so

ných papierov sa účtujú na účty výkazu ziskov

svojimi firemnými pravidlami Skupina nevydáva

a strát. Zisky a straty z cenných papierov k dis-

derivátové finančné nástroje na účely obcho-

pozícii na predaj sa účtujú do vlastného imania

dovania. Aj napriek tomu sa tie derivátové

na účet oceňovacích rozdielov.

finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky
hedžingu, účtujú ako obchodované nástroje.

b) Investície do nehnuteľnosti

Finančné nástroje sa prvotne zaúčtujú v obstarávacích nákladoch. Následne sa oceňujú
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Investícia sa vykazuje v reálnej hodnote, ktorá

v reálnej hodnote. Reálna hodnota úrokového

sa určuje ročne na základe posudku nezávis-

swapu je odhadnutá suma, ktorú by Skupina

lého znalca. Reálna hodnota je založená na

zaplatila alebo inkasovala na ukončenie swapu

bežných cenách na aktívnom trhu pre podob-

ku dňu súvahy, pričom sa berú do úvahy bežné

né položky v tej istej lokalite a za tých istých

úrokové sadzby a kreditná hodnota tretích

strán. Reálna hodnota forward kontraktu na

služieb (podnikateľský segment), alebo dodá-

cudziu menu je jeho kótovaná trhová hodnota

vaním výrobkov a služieb v určitom ekonomic-

ku dňu súvahy, ktorá je súčasnou hodnotou

kom prostredí (geografický segment), ktorá

kótovanej forwardovej ceny.

je subjektom rizík a výhod odlišných od tých,
ktorým sú vystavené iné segmenty.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sa
skladajú z hotovosti a zo zostatkov na účtoch
v bankách a z vysoko likvidných investícií s nevýznamným rizikom zmien v hodnote, ktoré
majú pôvodnú splatnosť do troch mesiacov
alebo kratšiu odo dňa obstarania. Za peňažné
ekvivalenty sa nepovažujú krátkodobé finančné
investície na obchodovanie.
Rezervy
Rezervy sa zaúčtujú vtedy, keď existuje právna
alebo konštruktívna povinnosť ako výsledok
minulých udalostí, je pravdepodobné, že bude
treba použiť zdroje, ktoré predstavujú ekonomické úžitky, aby sa vysporiadala povinnosť
a keď možno spoľahlivo odhadnúť sumu
povinnosti.
Vykázanie segmentov
Segment je odlíšiteľná časť skupiny zaoberajúca sa výrobou výrobkov, alebo poskytovaním
19
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Výnosy
Analýza výnosov Skupiny (v EUR):

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútropodnikových zásob
Výnosové úroky

05

Výnosy z investícií

2009

1 808 770

1 270 758

97 078 371

83 107 926

-348 735

-281 493

719 113

133 219

48 455 288

62 076 389

2008

2009

77 703 512

52 763 278

Náklady
Analýza nákladov Skupiny (v EUR):

Spotreba materiálu, energie a na predaný tovar
Náklady na služby

4 863 872

9 313 970

Osobné náklady

7 526 091

10 241 522

Odpisy

3 788 356

9 385 306

Zníženie hodnoty majetku

3 702 981

0

Finančné náklady

16 181 438

1 329 097

Nákladové úroky

20

2008

653 655

213 396

Predané cenné papiere a podiely

54 384 419

57 456 666

Opravné položky k fin. majetku

23 726 349

-3 875 543

06

Dane
v EUR

2008

2009

Daň a z toho:

632 145

793 490

Odložená daň

-408 451

-488 371

Okrem sumy vykázanej vo výkaze komplexného výsledku bola vo vlastnom imaní vykázaná odložená
daňová pohľadávka z medzizisku – kapitalizované úroky v aktívach, nevykázaný sankčný úrok, predaj

07

majetku medzi dcérskymi spoločnosťami a nespotrebované predané zásoby.

Goodwill
v EUR

2008

2009

Goodwill celkovo (z toho:)

8 564 097

8 564 097

Granitol, a. s.

8 564 097

8 564 097
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Obchodovateľné investície
v EUR

Obchodovateľné investície

2008

2009

244 818 164

180 783 205

2008

2009

3 879 539

4 901 670

09

Reálna hodnota týchto cenných papierov vychádza z trhových cien.

Zásoby
Zásoby tvoria tieto položky (v EUR):

Materiál
Nedokončená výroba
Hotové výrobky
Tovar
Mínus: opravná položka k materiálu a tovaru
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515 966

502 472

1 694 848

1 275 825

10 522

136 643

980 183

241 971

10

Ostatný majetok
v EUR

2008

2009

104 314 048

100 596 423

1 242 282

1 229 218

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné

22 145 389

17 785 006

Peňažné prostriedky a ekvivalenty

27 219 644

13 989 349

Budovy, pozemky, zariadenia
Ostatný nehmotný majetok

Budovy, pozemky a zariadenia

Nehmotný majetok

Budovy sú evidované v dcérskych spoločnostiach

Nehmotný majetok vykázaný na uvedených úč-

Trenčianske minerálne vody, a. s., Granitol, a. s.

toch sú licencie a softvér. Najvýznamnejšou po-

GEOSAN GAMA, s. r. o., GasTrading, s. r. o., Slov-

ložkou je oceniteľné právo, spĺňajúce podmienku

integra Energy, s. r. o. a SI REAL, s. r. o. Obstará-

IAS 38. Lehota využiteľnosti je 60 mesiacov.

vaným majetkom stále zostáva časť medicínskeho
zariadenia MEDISSIMO v Bratislave.

Peňažné prostriedky

Zariadenia pozostávajú z motorových vozidiel,

Zostatky v bankách a peňažné prostriedky pred-

liniek na výrobu a z ostatných zariadení potreb-

stavujú peniaze, ktoré drží Skupina, a krátkodobé

ných na výrobu.

bankové depozity so splatnosťou tri mesiace

K 31. decembru je založený majetok spoločnosti

a menej. Zostatkové hodnoty tohto majetku sa

Granitol, a. s., v prospech Československej ob-

približujú k ich reálnej hodnote.

chodnej banky, a. s., a to nehnuteľnosť – budova
centrálneho skladu hotových výrobkov a skladová
technológia; dlhodobý úver v Komerčnej banke
a UniCredit Bank a krátkodobý úver v UniCredit
Bank je zaistený výrobnou linkou, krátkodobé
prevádzkové úvery v UniCredit Bank, KB a v ČSOB
sú zaistené postúpenými pohľadávkami.
23
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Bankové úvery
v EUR

Bankové úvery
Ďalšie úvery/pôžičky

2008

2009

16 399 688

11 795 847

2 297 683

1 846 840

Bankové úvery pozostávajú z úverov poskytnu-

dit Bank, KB a v ČSOB sú zaistené postúpenými

tých rôznymi komerčnými bankami na kúpu ne-

pohľadávkami.

12

obežného majetku alebo na prevádzkové úvery
v Granitole. Ten má dlhodobý úver od Komerčnej

SLOVINTEGRA, a. s., čerpá úver od Banque Pri-

banky a od UniCredit Bank a krátkodobý úver od

vée Edmond de Rothschild. Bankový úver je za-

UniCredit Bank, ktorý je zaistený neobežným ma-

bezpečený akciami spoločnosti Opti-Growth First

jetkom, krátkodobé prevádzkové úvery v UniCre-

Optimal Growth.

Rezervy
v EUR

Rezervy – krátkodobé

24

2008

2009

3 095 831

2 874 107

13

Základné imanie
Základné imanie sa skladá z nasledovného:
výška základného imania:

36 425 346,87943 EUR

rozsah splatenia:

36 425 346,87943 EUR

počet, druh, podoba
menovitá hodnota:

9 747 kmeňových, listinných s menovitou hodnotou: 1 659,695 EUR

14

122 kmeňových, listinných s menovitou hodnotou: 165 969,59 EUR

Fondy
v EUR

Fondy

2008

2009

43 106 154

41 140 882

Fondy materskej a dcérskej spoločnosti k 31. decembru 2009 upravené o úpravu fondov dcérskych spoločností a o fondy z precenenia voči dcérskym spoločnostiam.

25

15

konsolidovaná
Výročná
správa 2009

Nerozdelené zisky
v EUR

Nerozdelené zisky
Komplexný výsledok po zdanení

2008

2009

258 437 496

206 333 028

-38 639 215

8 173 190

Nerozdelené zisky sú upravené o medzizisk obstaraného majetku dcérskych spoločností, úpravu z odpisov, o odloženú daň z medzizisku.
Multiworld Absolute One a Opti-Growth, v ktorých má materská spoločnosť podiely, boli k 31. 12. 2009
vyčíslené v reálnej hodnote. Ich možný vplyv na výsledok hospodárenia bol upravený v rámci nerozdeleného zisku nasledovne (v EUR):
celková hodnota MULTIWORLD

78 865 081

patriaci Slovintegre, a. s.

76 081 144

strata MULTIWORLD

patriaci SI Management Services

6 997 979
556 900

patriaci Slovintegre, a. s.

623 824
96 848 703

opravné položky
a oceňovacie rozdiely
strata OPTI-GROWTH
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97 472 527

podiel 99,9936 %

opravné položky
a oceňovacie rozdiely

celková hodnota OPTI-GROWTH
podiel 00,0064 %

podiel 96,47 %

13 486 581
5 436
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Udalosti po dátume závierky
Po 31. decembri 2009 nenastali žiadne uda-

Spoločnosť Slovintegra Energy, s. r. o., bola

losti, ktoré by významne zmenili prezentované

žalovanou stranou v spore zn. 11C78/2007

údaje v týchto finančných výkazoch, aby bolo

vedenom na Okresnom súde v Leviciach. Dňa

treba finančné výkazy zmeniť alebo aby bolo

8. 3. 2010 nadobudlo právoplatnosť uznesenie

treba doplniť tieto poznámky.

Okresného súdu v Leviciach o zastavení predmetného konania, proti uvedenému uzneseniu

V apríli 2010 dostala spoločnosť SI Real, s. r. o.,

už nie je možné podať opravný prostriedok.

právoplatné rozhodnutie o kolaudácii adminis-

Uznesenie je konečné.

tratívnej budovy a budovy nemocnice s poliklinikou v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Ohľadne súdnych sporov medzi spoločnosťou

Materská spoločnosť sa v apríli 2010 mimosúd-

Slovintegra Energy, s. r. o., a spoločnosťou

ne dohodla s p. Miroslavom Gažom ohľadne

Fortunae, s. r. o., boli podané spoločné návrhy

prevodu obchodného podielu v spoločnosti Slo-

(žalobcu aj žalovaného) na prerušenie konaní,

vintegra Energy, s. r. o., a o ukončení všetkých

z ktorých dva sú vedené na Okresnom súde

súdnych sporov medzi stranami. Výsledkom

v Leviciach a jeden je vedený na Najvyššom

tejto dohody bolo zapísanie Spoločnosti ako

súde SR v Bratislave.

100-percentného vlastníka spoločnosti Slovintegra Energy, s. r .o., dňa 10. 7. 2010.

Rozhodnutie Okresného úradu životného
prostredia v Leviciach týkajúce sa pokuty

Voči spoločnosti SI Real, s. r. o., vedie

vo výške 20 023 400 EUR vo vzťahu

súdny spor Geosan Development SK, a. s.,

k spoločnosti Slovintegra Energy, s. r. o.,

ohľadne určenia neplatnosti kúpnej zmluvy

bolo zrušené a konanie bolo pozastavené.

na nehnuteľnosti medzi Geosanom Gama,
s. r. o. (zastúpený Spoločnosťou ako záložným
veriteľom) a SI Real, s. r. o. Vplyv výsledku
v peňažných prostriedkoch nie je možné
vyjadriť ani odhadnúť.
27
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Spriaznené osoby
Transakcie medzi spoločnosťou a jej dcérskymi

Obchodné transakcie

spoločnosťami, ktoré sú spriaznenými osobami,

V priebehu roka skupina spoločností vstúpila do

boli eliminované v konsolidácii, a preto sa v tých-

transakcií so spriaznenými osobami, ktoré sú člen-

to poznámkach neuvádzajú.

mi Skupiny:

v EUR

Náklady

Výnosy

2008

2009

2008

2009

Slovintegra, a. s.

470 856

618 577

4 138 253

6 093 352

Trenčianske minerálne vody, a. s.

132 079

121 147

2 589

21 877

365

330

130 983

69 463

712 341

2 827 092

2 108 788

15 800

114 148

2 577 431

Granitol, akciová společnost
SI REAL, s. r. o.
SI Medical, s. r. o.
SI Pharma, s. r. o.
GEOSAN GAMA, s. r. o.
GasTrading, s. r. o.
Slovintegra Energy, s. r. o.
SI Management Services, a. s.
v EUR
Slovintegra, a. s.
Trenčianske minerálne vody, a. s.
Granitol, akciová společnost

217 686

73 979

384 254

265 025

2 685 885

230 930

131 907

41 603 930

28 170 487

44 589 491

29 780 353

13 941

13 092

199

23 883

479 519

513 801

2008

2009

2008

2009

72 961 230

75 746 379

73 923

111 110

432

128 130

10 124

1 846 104

Pohľadávky

Záväzky

4 249

1 600

1 109 018

18 392 551

27 284 060

SI Medical, s. r. o.

172 943

1 028 215

1 007 841

SI Pharma, s. r. o.

46 201

996

366 160

4 608 212

2 105 397

SI REAL, s. r. o.

10 091
996

GEOSAN GAMA, s. r. o.
GasTrading, s. r. o.
Slovintegra Energy, s. r. o.
SI Management Services, a. s.
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6 158 069

2 671 179

2 931 952

3 178 380

4 149

784 155

52 159 032

44 696 746

74 288

42 881

20 962

Nákupy a predaje sa uskutočnili za bežné ceny podľa cenníka Skupiny. Pohľadávky a záväzky, ktoré sú
nezaplatené, sú nezabezpečené a budú uhradené v peniazoch. Žiadne garancie sa neposkytli ani neprijali.
Nevytvorili sa žiadne opravné položky k pohľadávkam, ktoré sa týkajú spriaznených osôb.
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Nekontrolujúci podiel
Nekontrolujúci podiel v konsolidovanej účtovnej závierke vyplynul z podielov v GEOSAN-e GAMA, s. r. o.,
vo výške 50 % a v Slovintegre Energy, s. r. o., vo výške 33,33 % a MULTI WORLD vo výške 3,53 %.
v EUR

2008

2009

-595 997

-1 008 897

Slovintegra Energy, s. r. o.

-2 581 060

5 658 858

MULTIWORLD

2 744 008

2 783 937

GEOSAN GAMA, s. r. o.

Schválením opčnej zmluvy na valnom zhromaždení Slovintegra Energy, s. r. o., dňa 21. 4. 2009 sa jediným
spoločníkom mala stať Slovintegra, a. s. Uvedené nebolo právoplatné a prebieha súd o určení neplatnosti

19

valného zhromaždenia.

Očakávaný budúci vývoj skupiny
Nasledujúci rok vnímame ako rok výziev. Oživu-

hľadať optimálny model jej fungovania s cieľom

júci sa finančný trh určite prinesie zaujímavé

zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostli-

investičné príležitosti, na ktoré budeme chcieť

vosti na vysokej úrovni a efektívnu návratnosť

zareagovať. Svoju pozornosť zameriame na

investície pre akcionárov. Zvýšenie efektívnosti

zabezpečenie významného posunu v súdnych

v paro-plynovom cykle chceme dosiahnuť zača-

sporoch, ktoré vedieme ohľadne nášho ma-

tím dodávok tepla pre priemyselný park a pre

jetku v SI Energy a v Geosane Gama. V rámci

mesto Levice.

nemocnice s poliklinikou Medissimo budeme
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konsolidovaná
Výročná
správa 2009

Konsolidovaný výkaz
o finančnej situácii
Majetok v EUR

Za obdobie
k 31. 12. 2009

Neobežné aktíva

358 938 591

291 172 943

Pozemky, budovy a zariadenia

104 314 048

100 596 423

Dlhodobý nehmotný majetok

1 242 282

1 229 218

Goodwill

8 564 097

8 564 097

Ostatné investície k predaju

244 818 164

180 783 205

Obežné aktíva

57 752 639

44 251 072

Peňažné prostriedky a ekvivalenty

27 219 644

13 898 349

5 120 693

6 574 639

22 145 389

17 785 006

Daňové pohľadávky

544 580

799 003

Odložená daňová pohľadávka

502 091

1 430 635

Zásoby
Obchodné a iné pohľadávky

Ostatné aktíva
AKTÍVA CELKOM
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Za obdobie
k 31. 12. 2008

2 220 242

3 763 440

416 691 230

335 424 015

Vlastné imanie a záväzky v EUR

Za obdobie
k 31. 12. 2008

Za obdobie
k 31. 12. 2009

Dlhodobé záväzky

17 982 838

15 598 470

Bankové dlhodobé úvery

16 399 688

11 795 847

Odložený daňový záväzok

250 979

372 030

Ostatné dlhodobé záväzky

1 332 171

3 430 593

Krátkodobé záväzky

99 811 658

20 319 200

Obchodné a iné záväzky

18 168 791

9 619 931

Zamestnanecké požitky a sociálne zabezpečenie

937 231

888 248

Daňové záväzky

356 436

802 692

Krátkodobé pôžičky

2 297 683

1 846 840

Krátkodobé rezervy

3 095 831

2 874 107

Ostatné krátkodobé záväzky

74 955 686

4 287 382

117 794 496

35 917 670

Základné imanie

36 425 347

36 425 347

Fondy

43 106 154

41 140 882

-433 048

7 433 898

ZÁVÄZKY SPOLU

VLASTNÉ IMANIE

Nekontrolujúci podiel
Nerozdelený zisk/neuhradená strata minulých obodbí

252 582 058

206 333 028

Zisk/strata bežného účtovného obdobia

-32 783 777

8 173 190

VLASTNÉ IMANIE SPOLU

298 896 734

299 506 345

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

416 691 230

335 424 015
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Konsolidovaný výkaz
komplexného výsledku
v EUR

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútropodnikových zásob
Výsledok z predaja majetku
Ostatné výnosy

Za obdobie
roku 2009

1 808 770

1 270 758

97 078 371

83 107 926

-348 735

-281 493

60 778

431 718

2 622 386

5 365 894

101 221 570

89 894 803

Spotreba materiálu a energie

38 138 319

26 741 960

Predaný tovar

39 565 193

26 021 318

Osobné náklady

7 526 091

10 241 522

Odpisy

3 788 356

9 385 306

Zníženie hodnoty pozemkov, budov a zariadení

3 702 981

0

Služby

4 863 872

9 313 970

Prevádzkové výnosy

Ostatné náklady
Prevádzkové náklady
PREVÁDZKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výnosové úroky
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Ostatné finančné výnosy
Finančné výnosy
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Za obdobie
roku 2008

2 797 086

9 996 264

100 381 898

91 700 340

839 672

-1 805 537

719 113

133 219

48 455 288

62 076 389

5 738 697

3 326 441

4 365 498

1 315 383

59 278 596

66 851 432

v EUR

Nákladové úroky

Za obdobie
roku 2008

Za obdobie
roku 2009

653 655

213 396

Predané cenné papiere a podiely

54 384 419

57 456 666

Opravné položky k finančnému majetku

23 726 349

-3 875 543

16 181 438

1 329 097

Ostatné finančné náklady
Finančné náklady
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM
Daň splatná
Daň odložená
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

94 945 861

55 123 616

-34 827 593

9 922 279

1 040 596

1 281 861

-701 593

-533 481

-35 166 596

9 173 899

1 542 853

322 204

Ostatný komplexný výsledok
Výsledok z precenenia
Daň odložená
Ostatný komplexný výsledok po zdanení
KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK PO ZDANENÍ CELKOVO
Nekontrolujúci podiel
KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK PO ZDANENÍ

293 142

61 218

1 249 711

260 986

-33 916 885

9 434 885

-1 133 108

1 261 695

-32 783 777

8 173 190
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konsolidovaná
Výročná
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Konsolidovaný výkaz
o vlastnom imaní
Za obdobie
k 31. 12. 2008

Vlastné imanie a záväzky v EUR

Vlastné imanie

298 896 734

Základné imanie

36 425 347

Fondy

43 106 154

Podiel bez práva kontroly

-433 048

Nerozdelený zisk/neuhradená strata
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Prírastok

7 866 946

Úbytok

1 965 272

Za obdobie
k 31. 12. 2009

299 506 345
36 425 347

1 965 272
7 866 946

41 140 882
7 433 898

219 798 281

214 506 218

výsledok hosp. minulých rokov

258 437 496

výsledok hosp. bežného obdobia

-32 783 775

11 937 094

úpravy

-5 855 440

2 091 536

52 104 468

206 333 028

-32 783 775

11 937 094
-3 763 904

Konsolidovaný výkaz
peňažných tokov
– cashflow
v EUR

Za obdobie
k 31. 12. 2008

Za obdobie
k 31. 12. 2009

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

-33 284 737

10 244 483

Nepeňažné operácie

2 161 090

368 207

Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku

7 491 336

9 385 306

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

5 929 131

-1 543 198

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

-5 738 697

-3 326 441

Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

-5 520 680

-4 147 460

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou položiek, ktoré sú súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

75 995 685

-79 583 999

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

-3 120 527

3 177 416

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

76 771 493

-81 307 469

2 344 719

-1 453 946

44 872 038

-68 971 309

5 738 697

3 326 441

50 610 735

-65 644 868

Zmena stavu zásob
Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa musia uvádzať na samostatných riadkoch
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začlenia
do investičných činností
Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom dane z príjmov
účtovnej jednotky a pred peňažným tokom z mimoriadnej činnosti
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky

-1 040 596

-1 281 861

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností

49 570 139

-66 926 729

-44 757 552

-15 460 996

8 564 097

69 604 200

-36 193 455

54 143 204

Peňažné toky z investičných činností (IČ)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Ostatné príjmy/výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+/-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančných činností (FČ)
Výdavky súvisiace so znížením vlastného imania

-13 775 609

-537 770

Čistý peňažný tok z finančných činností

-13 775 609

-537 770

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov

-398 925

-13 321 295

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

27 618 569

27 219 644

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľad. kurz. rozd.
ku dňu úč. závierky

27 219 644

13 898 349

* Obchodovateľné krátkodobé finančné investície nie sú súčasťou peňažných ekvivalentov.
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