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Predstavenstvo akciovej spoločnosti Slovintegra



5

Vážení akcionári, 

v roku 2006 naša spoločnosť vstúpila do druhé-

ho desaťročia svojej existencie. Rok 2006 bol 

pre nás významným rokom, pretože sme začali 

realizovať naše nové strategické zámery, prijaté 

na valnom zhromaždení v máji 2006. V súlade 

s touto stratégiou sme hlavnú pozornosť za-

meriavali najmä na oblasť finančných investícií. 

V spolupráci s renomovanými bankami, ako je 

Bangue Priveé Edmond de Rothschild Europe, 

BNP Paribas AM, Morgan Stanley Private Wealth 

Management a ďalšie, sme založili niekoľko 

investičných fondov, ktoré budú v horizonte 

5 – 8 rokov spravovať naše finančné investície. 

Aj keď tieto fondy majú prakticky za sebou 

necelý rok existencie, môžem konštatovať, 

že spĺňajú naše očakávania z hľadiska dosaho-

vaných výnosov, diverzifikácie portfólia a ochra-

ny kapitálu. Napriek pomerne veľkým prepadom 

na svetových finančných trhoch v mesiacoch 

máj a jún tieto fondy za rok 2006 dosiahli pred-

pokladané výnosy. Na naše výsledky v oblasti 

finančných investícií mali negatívny vplyv kurzové 

straty, vyplývajúce najmä z pomerne výrazného 

a neočakávaného posilnenia slovenskej koruny 

v závere roku 2006 oproti rozhodujúcim svetovým 

menám, najmä EUR a USD, v ktorých je alokovaná 

podstatná časť našich finančných investícií. 

I. Príhovor predsedu 
predstavenstva
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Rok 2006 bol rokom, keď sme vstúpili do novej 

podnikateľskej oblasti, a to energetiky. Naša 

nová dcérska spoločnosť Slovintegra Energy 

začala v Priemyselnom parku Levice budovať 

v máji 2006 paroplynový cyklus s výkonom 

85 MWh. Ukončenie stavby a uvedenie 

do prevádzky je plánované v máji 2007.

V roku 2006 sme ďalej pokračovali v snahe 

realizovať projekt zdravotného centra so zame-

raním na preventívnu ochranu zdravia, diagnos-

tiku a jednodňovú chirurgiu. Naše úsilie v tejto 

oblasti bolo korunované prvým úspechom, 

keď sa nám podarilo získať stavebné povolenie 

a v závere roka sa začali stavebné práce na 

realizácii tohto projektu.

Celkove možno rok 2006 hodnotiť ako úspešný 

najmä z pohľadu, že sa nám podarilo úspešne 

naštartovať nové rozvojové programy v oblasti 

finančných investícií, energetiky a zdravotníctva. 

Sme presvedčení, že úspešná realizácia týchto 

nových projektov prinesie v budúcnosti pre 

akcionárov novú pridanú hodnotu v náraste 

vlastného imania spoločnosti a zodpovedajúcej 

výplate dividend.

V nasledujúcom období budeme naše úsilie 

naďalej orientovať na rozvoj súčasného port-

fólia už rozbehnutých podnikateľských aktivít 

a na vyhľadávanie nových, lukratívnych podni-

kateľských príležitostí s cieľom vytvárať nové 

hodnoty pre našich akcionárov a spoločnosť.
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II. Základné údaje 
o spoločnosti

Akciová spoločnosť SLOVINTEGRA, a. s., bola 

založená zakladateľskou listinou zo dňa 

27. 2. 1995, zapísaná do obchodného registra 

– oddiel: Sa, vl. č.: 1387, nový spis vl. č.: 811/B 

dňa 6. 4. 1995.

Spoločnosť v priebehu roku 2005 nadobudla 

vlastné akcie. Na valnom zhromaždení, kona-

nom dňa 26. 5. 2006, bolo schválené zníženie 

základného imania o 1 450 000 Sk zo sumy 

1 099 550 000 Sk na sumu 1 098 100 000 Sk, 

z dôvodu vzatia z obehu 29 ks akcií v menovi-

tej hodnote 50 000 Sk za kus.

Základné imanie spoločnosti 1 098 100 000 Sk 

tvorí:

–  122 akcií kmeňových, listinných s menovitou 

hodnotou jednej akcie 5 000 000 Sk

–  9 762 akcií listinných s menovitou hodnotou 

jednej akcie 50 000 Sk

Na valnom zhromaždení, konanom 26. 5. 2006, 

bola schválená aj zmena stanov a zmena v šta-

tutárnych orgánoch spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti:

predseda: Ing. Slavomír Hatina

členovia: Ing. Jolana Petrášová

 Ing. Norbert Vančo

 Ing. Ivan Horváth

 Ing. Vratko Kaššovic

V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci 

členovia predstavenstva samostatne. Za spoloč-

nosť sú oprávnení podpisovať vo všetkých 

veciach všetci členovia predstavenstva, pričom 

sú vždy potrebné podpisy aspoň dvoch členov.

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

 Ing. Peter Ďateľ

 Ing. Daniel Krajniak

 Ing. Jaroslav Linkeš

 Pavol Buday

Predmet činnosti:

–  veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu 

so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej 

živnosti,

– maloobchod,

– reklamné činnosti,

– podnikateľské poradenstvo.



Predmetom overenia bola účtovná uzávierka, 

zostavená k 31. 12. 2006 v zmysle ustanovenia 

par. 17 a par. 18 zákona o účtovníctve 431/2002 

Z. z., a to:

–  súvaha v plnom rozsahu Úč. POD 1-01 

k 31. 12. 2006,

–  výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu 

Úč. POD 2-01 k 31. 12. 2006,

– poznámky,

– prehľad peňažných tokov.

Pri overení správnosti ročnej uzávierky bola 

preskúmaná správnosť postupu uzávierkových 

a závierkových prác v zmysle zákona o úč-

tovníctve č. 431/2002 Z.z., ako aj príslušných 

opatrení MF SR a iných právnych noriem, 

z ktorých vyplýva, že skutočnosti v nich uvede-

né je potrebné zohľadniť v účtovnej uzávierke. 

Na výkon overenia ročnej účtovnej uzávierky 

boli predložené nasledovné doklady:

–  účtovné doklady (dodávateľské faktúry, odbe-

rateľské faktúry, pokladničné doklady, banko-

vé doklady, interné doklady, zostavy dlho-

dobého hmotného a nehmotného majetku),

–  účtovné knihy za rok 2006,

–  inventarizácia majetku a záväzkov vrátane 

dokladovej inventarizácie účtov,

III. Predmet a spôsob 
overenia ročnej 
účtovnej uzávierky

–  účtový rozvrh na rok 2006,

–  výpis z obchodného registra,

–  zápis z valného zhromaždenia,

8



9

Uvedené doklady, ako aj dodatočné vysvetlenia 

a dôkazy, ktoré poskytlo vedenie spoločnosti 

a ním poverení pracovníci, slúžili na overenie 

ročnej účtovnej uzávierky za rok 2006.

Vyhlásenia vedenia spoločnosti o úplnosti 

informácií a o zaúčtovaní všetkých hospodár-

skych operácií, nákladov a výnosov do účtov-

ného obdobia roku 2006, s ktorým časovo 

a vecne súvisia, sú súčasťou dokumentácie.



IV. Vedenie účtovníctva

Spoločnosť vedie účtovníctvo v zmysle účtovej 

osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov 

vydaných opatrením MF SR č. 23 054/2002-92 

zo dňa 16. 12. 2002 vrátane ich doplnkov 

a zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 

v znení jeho noviel.

Spracovanie účtovníctva zabezpečovala dodá-

vateľsky spoločnosť Konto Team Slovakia, s. r. o., 

Bratislava účtovným programom spoločnosti 

Inter data software, spol. s r. o., Bratislava.

Na vlastné podmienky bol vypracovaný účto-

vý rozvrh na rok 2006. Obsahoval syntetické 

a analytické účty, ktoré zohľadňovali potreby 

spoločnosti a daňové hľadiská.

Spoločnosť účtuje na základe riadne vysta-

vených účtovných dokladov. Účtovníctvo 

je vedené prehľadne, preukazným spôsobom, 

je zabezpečená vzájomná súvislosť medzi 

účtovným dokladom a zaúčtovaním v denníku 

účtovných dokladov a v hlavnej knihe.

V. Vecná správnosť 
účtovnej uzávierky

Ťažiskom účtovnej uzávierky bolo overenie 

preukaznosti, úplnosti a správnosti účtovníctva, 

či účtovná uzávierka poskytuje verný a pravdivý 

obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 

účtovníctva. Overovaný bol systém účtovania 

podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre 

podnikateľov, systém inventarizácie majetku 

a záväzkov, oceňovanie majetku a záväzkov, 

odpisovanie majetku, časové rozlíšenie.

V zmysle § 29 – 30 zákona o účtovníctve 

č. 431/2002 Z. z. spoločnosť inventarizáciou 

majetku a záväzkov overila, že stav v účtov-

níctve zodpovedá skutočnosti. Bola vykonaná 

dokladová inventarizácia.
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VI. Formálna správnosť 
účtovnej uzávierky

Bola preskúmaná formálna správnosť účtovnej 

uzávierky za rok 2006 a k uvedenému konšta-

tujem:

Zostatky syntetických majetkových a výsledko-

vých účtov vykázané k 31. 12. 2006 v účtovných 

výkazoch Súvaha (Úč POD 1-01) a vo Výkaze 

ziskov a strát (Úč POD 2-01) nadväzujú 

na účtovné stavy vykázané v Hlavnej knihe 

k 31. 12. 2006.

Poznámky k účtovnej uzávierke obsahujú 

všetky údaje o majetkovej a finančnej situá-

cii spoločnosti. Súčasťou poznámok je výkaz 

Prehľad peňažných tokov, zostavený nepriamou 

metódou.

Výkazy účtovnej uzávierky boli zostavené 

na predpísaných formulároch v súlade s plat-

nými smernicami a opatreniami Ministerstva 

financií SR.

11
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Ukazovateľ v tis. Sk Stav k 31. 12. 2005 % Stav k 31. 12. 2006 %

Spolu majetok 12 579 114 100 11 402 153 100

v tom:

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 – 0 –

Neobežný majetok 1 316 469 10,47 9 561 485 83,86

– dlhodobý hmotný majetok 3 510 – 3 140 –

– dlhodobý finančný majetok 1 312 959 – 9 558 345 –

Obežný majetok 11 260 830 89,52 1 833 947 16,08

– pohľadávky 18 – 45 452 –

– finančné účty 11 260 812 – 1 788 495 –

Časové rozlíšenie 1 815 0,01 6 721 0,06

– náklady budúcich období 507 – 649 –

– príjmy budúcich období 1 308 – 6 072 –

VII. Stav a štruktúra 
majetku

SLOVINTEGRA, a. s., k 31. 12. 2006 vykazuje nasledovný stav a štruktúru majetku:

VII. Stav a štruktúra 
majetku

Stav k 31. 12. 2005 % Stav k 31. 12. 2006

12 579 114 100 11 402 153

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 –

1 316 469 10,47

3 510 –

– dlhodobý finančný majetok 1 312 959 –

11 260 830 89,52

18

– finančné účty 11 260 812

Časové rozlíšenie 1 815

– náklady budúcich období 507

– príjmy budúcich období

SLOVINTEGRA, a. s., k 31. 12. 2006 vykazuje nasledovný stav a štruktúru majetku:

–

–
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Zdroje krytia:

Ukazovateľ v tis. Sk Stav k 31. 12. 2005 % Stav k 31. 12. 2006 %

Spolu vlastné imanie a záväzky 12 579 114 100 11 402 153 100

v tom: 

Vlastné imanie 12 007 680 95,46 11 348 645 99,53

– základné imanie 1 098 254 – 1 097 680 –

– kapitálové fondy -70 774 – -154 266 –

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

– výsledok hosp. minulých rokov 7 086 784 – 9 181 241 –

– výsledok hosp. za účtovné obdobie 2 533 697 – -135 729 –

Záväzky 571 417 4,54 49 674 0,44

Krátkodobé rezervy 5 764 – 636 –

Dlhodobé záväzky 43 257 – 43 278 –

   – záväzky zo sociálneho fondu 7 – 45 –

   – ostatné dlhodobé záväzky 43 214 – 43 214 –

   – odložený daňový záväzok 36 – 19 –

Krátkodobé záväzky 522 396 – 5 760 –

   – záväzky z obchodného styku 6 975 – 2 764 –

   – záväzky voči spoločníkom 1 603 – 1 891 –

   – záväzky voči zamestnancom a poisť. 781 – 1 105 –

   – daňové záväzky 411 223 – – –

   – ostatné záväzky 101 814 – – –

Bankové úvery a výpomoc 0 – 0 –

Časové rozlíšenie 17 0 3 834 0,03

– výdavky budúcich období 17 – 3 834 –

Zdroje krytia:

Ukazovateľ v tis. Sk Stav k 31. 12. 2005

Spolu vlastné imanie a záväzky

v tom: 

Vlastné imanie

– základné imanie

– kapitálové fondy

– fondy zo zisku

– výsledok hosp. minulých rokov

– výsledok hosp. za účtovné obdobie

Záväzky

Krátkodobé rezervy

Dlhodobé záväzky

   – záväzky zo sociálneho fondu

   – ostatné dlhodobé záväzky

   – odložený daňový záväzok

Krátkodobé záväzky



Skladba dlhodobého finančného majetku (v tis. Sk)

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 Podiel v %

Dlhodobý finančný majetok 1 312 959 9 558 345

Podiely v ovládanej osobe 959 186 7 552 195

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

Trenčianske minerálne vody, a. s. 273 055 365 338 100,00

Granitol, a. s. 647 036 621 426 100,00

MEL 595 541 100,00

SI DEVELOPMENT, s. r. o. – 200 100,00

SI REAL, s. r. o. – 200 100,00

SI Medical, s. r. o. – 200 100,00

SUNPALM ENTERPRISES LIMITED – 179 100,00

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

GasTrading, s. r. o. – 10 000 50,00

GEOSAN GAMA, s. r. o. – 100 50,00

OPTI-GROWTH – 2 873 823

Multiworld Absolute – 3 098 493

Ostatné dlhodobé cenné papiere 244 985 1 783 675

CAAM INTERINVEST BOOSTER FUND – 1 093 188

Citco Fund Services 213 500 –

EMLIP – 170 145

EMSO – 179 480

TGI IV – 179 923

EUROYIELD – 63 286

ORCO Property – 51 391

HOME CREDIT – 25 416

B.O.F. dlhopisy 31 485 20 846

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 108 788 222 475

Trenčianske minerálne vody, a. s. 13 473 0

SI REAL, s. r. o. – 46 712

GasTrading, s. r. o. – 50 106

GEOSAN GAMA, s. r. o. 95 315 125 657
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Skladba dlhodobého finančného majetku (v tis. Sk)

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006

1 312 959 9 558 345

959 186 7 552 195

38 500

273 055

647 036

595

SI DEVELOPMENT, s. r. o. –

–

SI Medical, s. r. o. –

SUNPALM ENTERPRISES LIMITED

SLOVINTEGRA ENERGY, s. r. o.

GasTrading, s. r. o.

GEOSAN GAMA, s. r. o.

OPTI-GROWTH

Multiworld Absolute

Ostatné dlhodobé cenné papiere

CAAM INTERINVEST BOOSTER FUND

Citco Fund Services

EMLIP

EMSO

TGI IV

50,00

50,00

–

170 145

179 480

179 923

63 286

51 391

25 416

31 485 20 846

108 788 222 475

13 473 0

– 46 712

– 50 106

GEOSAN GAMA, s. r. o. 95 315



Vlastné imanie spoločnosti (v tis. Sk)

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006

Základné imanie 1 098 254 1 097 680

v tom: – základné imanie 1 099 550 1 098 100

         – vlastné akcie -1 296 -420

Kapitálové fondy -70 774 -154 266

Zákonný rezervný fond 219 910 219 910

Štatutárne a ostatné fondy 1 139 809 1 139 809

Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 086 784 9 181 241

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 533 697 -135 729

Vlastné imanie 12 007 680 11 348 645
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Vlastné imanie spoločnosti (v tis. Sk)

Základné imanie

v tom: – základné imanie

         – vlastné akcie

Kapitálové fondy

Zákonný rezervný fond

Štatutárne a ostatné fondy

Výsledok hospodárenia minulých rokov

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Vlastné imanie



K vybraným položkám majetku 

a záväzkov uvádzame nasledovné:

Neobežný majetok

V spoločnosti došlo k nárastu neobežného 

majetku v oblasti finančného majetku. Spoloč-

nosť v priebehu roku 2006 založila spoločnosti 

SI DEVELOPMENT, s. r. o., SI REAL, s. r. o., 

SI Medical, s. r. o., SUNPALN ENTERPRISES 

LIMITED a fondy Opti Growth a MULTIWORD 

– ABSOLUTE ONE. Odkúpila podiely v spoloč-

nostiach GEOSAN GAMA, s. r. o., Adato Energy, 

s. r. o., (kde došlo k zmene názvu na SLOVIN-

TEGRA ENERGY, s. r. o.), GasTrading, s. r. o., 

a akcie spoločnosti Trenčianske minerálne 

vody, a. s.

V priebehu roku 2006 spoločnosť uzatvorila 

zmluvu o úvere so spoločnosťou SI REAL, s. r. o., 

vo výške 55 mil. Sk na financovanie projektu 

„RDSVŠ Petržalka“ (čerpanie 45 mil. Sk) a so 

spoločnosťou GasTrading, s. r. o., vo výške 

120 mil. Sk na financovanie projektu „VTL 

distribučný plynovod DN 200, PN 63“ (čerpanie 

50 mil. Sk).

Spoločnosť k 31. 12. 2006 precenila dlhodobé 

cenné papiere na účet 414 – Oceňovacie rozdie-

ly z precenenia majetku.

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31. 12. 2006 vlastní majetkové 

cenné papiere, určené na obchodovanie, 

v hodnote 458 339 tis. Sk. Krátkodobý finanč-

ný majetok bol k 31. 12. 2006 precenený 

výsledkovo na účet 564 – Náklady na precene-

nie cenných papierov.

Vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti podľa výpisu 

z obchodného registra je evidované v hodnote 

1 098 100 tis. Sk. V účtovnej uzávierke spoloč-

nosti vo výkaze SÚVAHA je vykázané základ-

né imanie v hodnote 1 097 680 tis. Sk, čo je 

ovplyvnené vlastníctvom vlastných akcií 

v počte 6 ks v hodnote 420 tis. Sk. Vlastné 

akcie boli nadobudnuté v priebehu roku 2006.

Výsledok hospodárenia minulého účtovného 

obdobia vo výške 2 533 697 tis. Sk bol na 

základe valného zhromaždenia, konaného dňa 

26. 5. 2006, rozdelený nasledovne:

– 439 820 tis. Sk formou dividend,

–  2 093 877 tis. Sk zúčtované ako nerozdelený 

zisk minulých rokov.
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Dividendy v hodnote 580 tis. Sk, prislúchajúce 

k 29 akciám, ktoré spoločnosť vlastnila k roz-

hodnému dňu 30. mája 2006, spoločnosť zaúč-

tovala na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých 

období na základe uznesenia z mimoriadneho 

zasadnutia predstavenstva zo dňa 6. 6. 2006.

Vlastné imanie spoločnosti v porovnaní s rokom 

2005 pokleslo z hodnoty 12 007 680 tis. Sk na 

hodnotu 11 348 645 tis. Sk z dôvodu vzniknu-

tej straty za rok 2006 a záporných oceňovacích 

rozdielov z kapitálových účastín a z precenenia 

dlhodobého finančného majetku k 31. 12. 2006.

Záväzky

Spoločnosť eviduje záväzky v celkovej hodnote 

49 674 tis. Sk. Z toho záväzky z nevyplate-

ných dividend za roky 1996 až 2005 vo výške 

1 891 tis. Sk, splátku za akcie spol. Granitol, 

splatnú v roku 2007 vo výške 43 214 tis. Sk, 

a záväzky z obchodného styku vo výške 

2 764 tis. Sk. 
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VIII. Hospodársky výsledok

Za rok 2006 spoločnosť SLOVINTEGRA, a. s., 

vykázala hospodársky výsledok – stratu 

vo výške 135 746 tis. Sk pred zdanením.

r. 2005 r. 2006

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -57 405 -34 054

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 3 028 910 -101 692

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 2 971 505 -135 746

Mimoriadny výsledok hospodárenia – –

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 971 505 -135 746

Skladba výsledku hospodárenia (v tis. Sk):

v tis. Sk

Výnosy celkom 4 745 191

Náklady celkom 4 880 937

Strata 135 746

Daň z príjmu splatná 0

Daň odložená -17

Strata po zohľadnení odloženej dane 135 729
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Spoločnosť v roku 2006 dosiahla stratu, na 

ktorej sa podieľala najmä strata z kurzových 

rozdielov vo výške 379 078 tis. Sk a strata 

z precenenia krátkodobého finančného majetku 

vo výške 32 685 tis. Sk. 

v tis. Sk

Strata po zohľadnení odloženej dane 135 729

Stratu navrhujeme riešiť zo ziskov budúcich období.

Dividendy 439 240

Navrhujeme vyplatiť zo ziskov minulých období.

Výnosy spoločnosti v roku 2006:
v tis. Sk

Tržby z predaja cenných papierov a podielov 4 366 748

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 41 060

Výnosy z derivátových operácií 139 902

Úroky výnosové 131 277

Kurzové zisky 59 141

Ostatné výnosy 1 299

Rozpustenie rezerv 5 764

Návrh na riešenie straty a výplatu dividend:

19

Spoločnosť v roku 2006 dosiahla stratu, na 

ktorej sa podieľala najmä strata z kurzových 

rozdielov vo výške 379 078 tis. Sk a strata 

z precenenia krátkodobého finančného majetku 

vo výške 32 685 tis. Sk. 

Výnosy spoločnosti v roku 2006:

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Výnosy z derivátových operácií

Úroky výnosové

Kurzové zisky

Ostatné výnosy

Rozpustenie rezerv

Návrh na riešenie straty a výplatu dividend:



IX. Udalosti po skončení 
účtovného obdobia

Spoločnosť aj v období od 1. 1. 2007 

do 25. 4. 2007 odkupovala vlastné akcie 

od  akcionárov v súlade s rozhodnutím pred-

chádzajúceho valného zhromaždenia a celkovo 

nakúpila 2 ks akcií v cene 140 000 Sk. Hodnota 

uvedených akcií bude na valnom zhromaždení 

25. 5. 2007 zahrnutá do zníženia základného 

imania spoločnosti.

Žiadne iné zvláštne alebo podstatné skutočnos-

ti sa v tomto období neudiali.
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X. Očakávaný budúci 
vývoj spoločnosti

Očakávame, že rok 2007 bude rokom ďalšieho 

rozvoja našej spoločnosti. Budeme ďalej vyvíjať 

úsilie a hľadať podnikateľské aktivity v tých 

oblastiach, kde sme sa už etablovali, ako sú 

finančné investície, výroba obalov a fólií na 

báze plastov, energetika, ale aj v ďalších oblas-

tiach, ako je ochrana životného prostredia 

a nové technológie.

Naďalej budeme venovať pozornosť aj rozvoju 

dcérskych spoločností. Budeme posilňovať 

pozíciu spoločnosti Portfin ako obchodníka 

s cennými papiermi, ktorý plní funkciu hlavné-

ho manažéra finančných investícií našej spoloč-

nosti. V spoločnosti Granitol budeme pokračo-

vať v realizácii strednodobého plánu a zvyšovať 

podiel výrobkov na českom a slovenskom 

trhu. Naďalej budeme pokračovať v úsilí zvýšiť 

výkonnosť spoločnosti Trenčianske minerálne 

vody, zvýšiť predaj minerálnej vody Mitická 

na slovenskom trhu a hľadať možnosti exportu 

do okolitých štátov. Veľkú pozornosť budeme 

venovať aj spoločnostiam Slovintegra Energy 

a GasTrading, ktoré po ukončení výstavby paro-

plynového cyklu v Priemyselnom parku Levice 

postupne nabehnú na plánovaný prevádzko-

vý režim. V oblasti zdravotníctva sa sústredí-

me na výstavbu zdravotného centra v Petržalke 

prostredníctvom spoločnosti SI Real a na prí-

pravu štartu novej spoločnosti SI Medical, 

ktorá bude zabezpečovať zdravotnícke služby 

v tomto zdravotnom centre.
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Označenie VÝKAZ  Z I SKOV  A  S TRÁ T Číslo 
riadka

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b c 1 2

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02

+ Obchodná marža r. 01 – r. 02 03

II Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 23 273 42 882

B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 
(501, 502, 503)

09 1 063 892

2. Služby (účtová skupina 51) 10 22 210 41 990

+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 -23 273 -42 882

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 14 995 7 820

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 11 014 4 888

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 2 504 1 976

3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 1 364 896

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 113 60

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 66 37

E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18 1 698 1 180

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

F.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 
(541, 542)
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IV.
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie 
vzniku komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655)

21 5 764 404

G.
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov 
budúcich období (552, 554, 555)

22 636 5 764

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti 23

H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť 24

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 1 299 25

I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 449 151

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28

*
Výsledok z hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 18 + r. 19 
- r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28)

29 -34 054 -57 405

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 4 366 748 10 942 104

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 4 344 335 8 124 124

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35 32 41 060 211 300

IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke 
a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

33 6 268

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35 34 792 211 300

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36 3 350
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účtovné obdobie

c 1 2
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449 151

29 -34 054 -57 405

30 4 366 748 10 942 104

31 4 344 335 8 124 124
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Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke 
a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

33 6 268

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 34

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 35

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)



L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37 2 827

XI.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 
(664, 667)

38 139 902 59 210

M.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 
(564, 567)

39 32 685 70 189

XII. Výnosové úroky (662) 40 131 277 77 934

N. Nákladové úroky (562) 41 72

XIII. Kurzové zisky (663) 42 59 141 73 001

O. Kurzové straty (563) 43 438 219 71 331

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 24 509 69 518

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47

XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679) 48

R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579) 49

XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50

S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51

*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 
- r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 
- r. 47 + r. 48 - r. 49 + (- r. 50) - (- r. 51)

52 -101 692 3 028 910

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 -17 437 808

T.1. splatná (591, 595) 54 437 762

2. odložená (+/- 592) 55 -17 46

** Výsledok z hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53 56 -135 729 2 533 697

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57

U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59

V.1. splatná (593) 60

2. odložená (+/-594) 61

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59 62

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 63

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 64 -135 729 2 533 697

Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64) 99 9 274 945 28 896 786
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STRANA  AK T Í V Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Označenie
Číslo 
riadka

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 
+ r. 062

001 11 406 299 4 146 11 402 153 12 579 114

A.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 
(353)

002

B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 9 565 631 4 146 9 561 485 1 316 469

B.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 
(r. 005 až 012)

004

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

2.
Aktivované náklady na vývoj (012) 
- (072, 091A)

006

3. Softvér (013) - (073, 091A) 007

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

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

6.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 
01X) - (079, 07X, 091A)

010

7.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 
(041) - 093

011

8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok (051) - 095A

012

B.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet 
(r. 014 až 022)

013 7 286 4 146 3 140 3 510

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

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

3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí (022) - (082, 092A)

016 7 268 4 146 3 122 3 409

4.
Pestovateľské celky trvalých porastov 
(025) - (085, 092A)

017

5.
Základné stádo a ťažné zvieratá 
(026) - (086, 092A)

018

6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
(029, 02X, 032) - (089, 08X, 092A)

019

7.
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 
(042) – 094

020 101

8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
hmotný majetok (052) - 095A

021

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

022

B.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet 
(r. 024 až 031)

023 9 558 345 9 558 345 1 312 959

B.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcér-
skej účtovnej jednotke (061) - 096A

024 7 542 095 7 542 095 959 186

2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoloč-
nosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 

025 10 100 10 100

3.
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
(063, 065) - 096A

026 1 783 675 1 783 675 244 985

4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova-
nom celku (066A) - 096A

027 222 475 222 475 13 473
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S TRANA  AK T Í V

Označenie

a

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 
+ r. 062

A.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 
(353)

B.

B.I.

B.I.1.

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

1 2 3 4

11 406 299 4 146 11 402 153 12 579 114

9 565 631 4 146 9 561 485 1 316 469

004

005

006

007

Oceniteľné práva (014) - (074, 091A) 008

009

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 
010

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 
011

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok (051) - 095A

012

Dlhodobý hmotný majetok súčet 
(r. 014 až 022)

013 7 286

Pozemky (031) - 092A 014

Stavby (021) - (081, 092A) 015

Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí (022) - (082, 092A)

016

4.
Pestovateľské celky trvalých porastov 
(025) - (085, 092A)

017

5.
Základné stádo a ťažné zvieratá 
(026) - (086, 092A)

6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
(029, 02X, 032) - (089, 08X, 092A)

7.
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 
(042) – 094

8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
hmotný majetok (052) - 095A

3 409

101

9 558 345 1 312 959

7 542 095 7 542 095 959 186

025 10 100 10 100

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
026 1 783 675 1 783 675

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova-
nom celku (066A) - 096A

027 222 475



5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok 
(067A, 069, 06XA) - 096A

028 95 315

6.
Pôžičky so splatnosťou najviac 1 rok 
(066A, 067A, 06XA) - 096A

029

7.
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 
(043) - 096A

030

8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
finančný majetok (053) - 095A

031

C.
Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 
+ r. 056

032 1 833 947 1 833 947 11 260 830

C.I. Zásoby súčet (r. 034 až 040) 033

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

2.
Nedokončená výroba a polotovary 
(121, 122, 12X) - (192, 193, 19X)

035

3.
Zákazková výroba s predpokladanou leho-
tou ukončenia dlhšou ako 1 rok 12X - 192A

036

4. Výrobky (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 pohľadávky súčet (r. 042 až 047) 041

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

042

2.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A

043

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

044

4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A

045

5.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 
374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

046

6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 047

C.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet 
(r. 049 až 055)

048 45 452 45 452 18

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

049 2 2 16

2.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A

050

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

051

4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zdru-
ženiu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A

052

5. Sociálne poistenie (386) - 391A 053

6.
Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) 
- 391A

054 45 446 45 446

7.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 
374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

055 4 4 2
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Ostatný dlhodobý finančný majetok 
(067A, 069, 06XA) - 096A

028

Pôžičky so splatnosťou najviac 1 rok 
(066A, 067A, 06XA) - 096A

029

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 
(043) - 096A

030

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
finančný majetok (053) - 095A

031

Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 
+ r. 056

032 1 833 947

C.I. Zásoby súčet (r. 034 až 040) 033

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

2.
Nedokončená výroba a polotovary 
(121, 122, 12X) - (192, 193, 19X)

035

3.
Zákazková výroba s predpokladanou leho-
tou ukončenia dlhšou ako 1 rok 12X - 192A

4. Výrobky (123) - 194

5. Zvieratá (124) - 195

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

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

C.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)

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

2.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A

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

4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A

5.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 
374A, 375A, 376A, 378A) - 391A

6.

C.III.



C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061) 056 1 788 495 1 788 495 11 260 812

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 52 52 36

2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 058 1 330 104 1 330 104 9 692 178

3.
Účty v bankách s viazanosťou dlhšou 
ako 1 rok 22XA

059

4.
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 
256, 257, 25X) - (291, 29X)

060 458 339 458 339 1 568 598

5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 
(259) - 291

061

D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 6 721 6 721 1 815

D.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 649 649 507

2. Príjmy budúcich období (385) 064 6 072 6 072 1 308

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 888 45 618 475 16 584 45 601 891 50 314 641
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C.IV. Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)

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

2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261)

3.
Účty v bankách s viazanosťou dlhšou 
ako 1 rok 22XA

4.
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 
256, 257, 25X) - (291, 29X)

5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 

D.

D.1.

2.

1 788 495 11 260 812

52 36

1 330 104 1 330 104 9 692 178

458 339 458 339 1 568 598

062 6 721 6 721 1 815

063 649 649

064 6 072 6 072

888 45 618 475 16 584 45 601 891



Označenie STRANA  PAS Í V Číslo 
riadka

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b c 5 6

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116 065 11 402 153 12 579 114

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 11 348 645 12 007 680

A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 1 097 680 1 098 254

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 1 098 100 1 099 550

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252) 069 -420 -1 296

3. Zmena základného imania +/- 419 070

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071 -154 266 -70 774

A.II.1. Emisné ážio (412) 072

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 074

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 075 -82 653 -70 774

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 076 -71 613

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

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081) 078 1 359 719 1 359 719

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 219 910 219 910

2. Nedeliteľný fond (422) 080

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

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084 082 9 181 241 7 086 784

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 9 181 241 7 086 784

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429) 084

A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 067 + r. 071 
+ r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)

085 -135 729 2 533 697

B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112 086 49 674 571 417

B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 636 5 764

B.I.1. Rezervy zákonné (415A) 088

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

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 636 5 764

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091 43 278 43 257

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

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093

3.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej 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 45 7

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

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 19 36
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S TRANA  PAS Í V

b

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116

Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085

Základné imanie súčet (r. 068 až 070)

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252)

3. Zmena základného imania +/- 419

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)

A.II.1. Emisné ážio (412)

2. Ostatné kapitálové fondy (413)

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

2. Nedeliteľný fond (422)

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429)

A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 067 + r. 071 
+ r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)

B. Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112

B.I.

B.I.1.

2.



B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) 102 5 760 522 396

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 1 534 6 557

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 1 230 418

3.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 
(361A, 471A)

105

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

5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 
478A, 479A)

107 1 891 1 603

6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 922 630

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 109 183 151

8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110 411 223

9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 111 101 814

B.IV. Bankové úvery a výpomoc súčet (r. 113 až r. 115) 112

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

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114

3. Krátkodobá finančná výpomoc (241, 249, 24X, 473A, /-/ 255A) 115

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116 3 834 17

C.1. Výdavky budúcich období (383) 117 3 834 17

2. Výnosy budúcich období (384) 118

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 45 740 507 47 782 742

Vysvetlivky k súvahe

1.  Písmeno „X“ v označení účtu, uvedené v riad-

ku súvahy, vyjadruje účet doplnený do účtové-

ho rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2.  Ak je v riadku súvahy účet označený písme-

nom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

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

né čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.

4.  Suma položky súvahy v riadku 001 

v stĺpcoch 3 a 4 sa rovná sume položky 

súvahy v riadku 065 v stĺpcoch 5 a 6.

5.  Pri priebežnej účtovnej uzávierke v úpl-

nej štruktúre sa v súvahe vykazujú všetky 

položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej 

jednotky obsahovú náplň.

6.  Pri priebežnej účtovnej uzávierke v skráte-

nej štruktúre sa v súvahe vykazujú súhrnné 

položky a súhrnné údaje nižšieho radu, ktoré 

sú v súvahe označené veľkými písmenami, 

ku ktorým je priradená rímska číslica.

7.  Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné 

účtovné obdobie a bezprostredne predchá-

dzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

8.  V stĺpcoch 4 a 6 súvahy účtovnej jednotky, 

ktorá v bezprostredne predchádzajúcom 

období účtovala v sústave jednoduchého 

účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.
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B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)

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

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

3.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 
(361A, 471A)

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

5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 
478A, 479A)

6.

7.

8.

102 5 760 522 396

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 1 534 6 557

104 1 230 418

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 
105

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

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 
107 1 891 1 603

108 922 630

109 183

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110

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

Bankové úvery a výpomoc súčet (r. 113 až r. 115) 112

Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114

Krátkodobá finančná výpomoc (241, 249, 24X, 473A, /-/ 255A) 115

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116

Výdavky budúcich období (383) 117

Výnosy budúcich období (384) 118

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)

Vysvetlivky k súvahe

1.  Písmeno „X“ v označení účtu, uvedené v riad-

ku súvahy, vyjadruje účet doplnený do účtové-

ho rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2.  Ak je v riadku súvahy účet označený písme-

nom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

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

né čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.

4.  Suma položky súvahy v riadku 001 

6.  Pri priebežnej účtovnej uzávierke v skráte-

nej štruktúre sa v súvahe vykazujú všetky 

položky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej 

jednotky obsahovú náplň.

nej štruktúre sa v súvahe vykazujú súhrnné 

položky a súhrnné údaje nižšieho radu, ktoré 

sú v súvahe označené veľkými písmenami, 

ku ktorým je priradená rímska číslica.

7.  Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné 

účtovné obdobie a bezprostredne predchá-

dzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

8.  V stĺpcoch 4 a 6 súvahy účtovnej jednotky, 

ktorá v bezprostredne predchádzajúcom 

období účtovala v sústave jednoduchého 

účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.



Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej 

metódy za SLOVINTEGRA, a. s. (CASH FLOW 

STATEMENTS) 2005

Označenie Názov položky
Číslo 
riadka

Účtovné obdobie (v tis. Sk)

Bežné Minulé

A. Peňažné toky z hospodárskych činností x x x

Z/S Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -135 746 2 971 505

A.1. Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13. -347 215 -1 755 524

A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmotného a hmotného majetku 1 698 1 180

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

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

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv 0 0

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek 0 0

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov -1 089 -1 592

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov -41 060 0

A.1.8. Úroky účtované do výnosov -131 277 -77 934

A.1.9. Úroky účtované do nákladov 72 0

A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom 
ku dňu zostavenia úč. uzávierky

0 -47 652

A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom 
ku dňu zostavenia úč. uzávierky

0 68 111

A.1.12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou toho, 
ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

-22 413 0

A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodá-
renia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

-153 146 -1 697 637

A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou položiek, 
ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-567 198 -1 055 140

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti -45 434 37 492

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti -521 764 475 966

A.2.3. Zmena stavu zásob 0 0

A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou toho, 
ktorý je súčasťou peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov

0 -1 568 598

A*
Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach s výnimkou príjmov 
a výdavkov, kt. sa musia uvádzať na samostat. riad. (súčet Z/S + A.1. + A.2.)

-1 050 159 160 841

A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností 131 277 77 934

A.4.
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia 
do finančných činností

-72 0

A.5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, 
ktoré sa začlenia do investičných činností (665)

41 060 0

A.6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, 
ktoré sa začlenia do finančných činností

0 0
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Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej 

metódy za SLOVINTEGRA, a. s. (CASH FLOW 

STATEMENTS) 2005

Názov položky

Peňažné toky z hospodárskych činností 

Z/S Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

A.1. Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13.

A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmotného a hmotného majetku

A.1.2. Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv 

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

A.1.8. Úroky účtované do výnosov

A.1.9. Úroky účtované do nákladov

A.1.10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom 
ku dňu zostavenia úč. uzávierky

A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom 
ku dňu zostavenia úč. uzávierky

A.1.12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou toho, 
ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty

A.1.13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok hospodá-
renia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

A.2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou položiek, 
ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

A.2.1.

A.2.2.

A.2.3.



A**
Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom 
dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti 
(+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)

-877 894 238 775

A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu 
dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku) s výnimkou tých, 
ktoré sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností

0 -437 762

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 0 0

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 0 0

A*** Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.) -877 894 -198 987

B. Peňažné toky z investičných činností (IČ) x x

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 0 0

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 0 0

B.3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných 
účt. jedn. s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty, 
a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)

-6 628 057 0

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 dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jedn. 
s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty, a cenn. 
papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)

0 11 153 404

B.7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky, poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej 
jednotke v konsolid. celku (-)

0 0

B.8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek, poskytnutých účtovnou jednotkou 
inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

0 0

B.9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky, poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, 
s výnimkou dlhodobých pôžičiek, poskytovaných inej účtovnej jednotke v kon-
solid. celku (-)

0 0

B.10.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek, poskytnutých účtovnou jednotkou 
tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek, poskytovaných inej 
účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

0 0

B.11.
Príjmy z nájmu súboru hnut. a nehnut. majetku, používaného a odpisované-
ho nájomcom (+)

0 0

B.12. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+) 0 0

B.13.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, 
ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

0 0

B.14.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou prípadov, keď sú určené 
na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú 
za finančnú činnosť (-)

0 -1 568 598

B.15.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj 
alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú 
činnosť (+)

0 0

B.16. Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do investičných činností (-) 0 0

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 0

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0

B.19. Ostatné príjmy, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 0

B.20. Ostatné výdavky, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) -6 628 057 9 584 806

C. Peňažné toky z finančných činností (FČ) x x x

C.1. Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.) -440 806 -199 917

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353) 0 0
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A**
Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom 
dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti 
(+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)

A.7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu 
dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku) s výnimkou tých, 
ktoré sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť

A*** Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)

B.

B.1.

B.2.

Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom 
dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti -877 894 238 775

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu 
dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku) s výnimkou tých, 
ktoré sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností

0 -437 762

Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 0 0

Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 0 0

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.) -877 894 -198 987

x x

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 0

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 0

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných 
účt. jedn. s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty, 
a cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-)

-6 628 057

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 0

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jedn. 
s výnimkou cenn. papierov, ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty, a cenn. 
papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky, poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej 
jednotke v konsolid. celku (-)

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek, poskytnutých účtovnou jednotkou 
inej účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

Výdavky na dlhodobé pôžičky, poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, 
s výnimkou dlhodobých pôžičiek, poskytovaných inej účtovnej jednotke v kon-
solid. celku (-)

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek, poskytnutých účtovnou jednotkou 
tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek, poskytovaných inej 
účtovnej jednotke v konsolid. celku (+)

B.11.
Príjmy z nájmu súboru hnut. a nehnut. majetku, používaného a odpisované-
ho nájomcom (+)

B.12. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

B.13.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, 
ktoré sa začlenia do prevádzkových činností (+)

B.14.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou prípadov, keď sú určené 
na predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú 
za finančnú činnosť (-)

B.15.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou prípadov, keď sú určené na predaj 
alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za finančnú 
činnosť (+)

B.16.

0

0

0

0 -1 568 598

0 0

0 0

0 0

Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0

0 0

Ostatné výdavky, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) -6 628 057 9 584 806

Peňažné toky z finančných činností (FČ) x x

Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.) -440 806

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353)



C.1.2.
Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi 
účtovnej jednotky

0 0

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

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

C.1.5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných 
obchodných podielov (z MD 365, 379)

-1 566 0

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov zahŕňaných do vlastného imania 0 0

C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely 
spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)

-439 240 0

C.1.8. Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania 0 -199 917

C.2.
Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných 
činností (súčet C.2.1. až C.2.10.)

0 43 214

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov 0 0

C.2.2. Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov 0 0

C.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou 
úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

0 0

C.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou 
úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

0 0

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek 0 0

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek 0 0

C.2.7.
Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, 
ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

0 0

C.2.8.
Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov na prenáj. súboru hnut. a nehnut. 
majetku, používaného a odpisovaného nájomcom

0 0

C.2.9.
Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin. činn. účt. 
jednotky s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0 43 214

C.2.10.
Výdavky na splác. ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin. činn. 
účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

0 0

C.3. Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností 0 0

C.4.
Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku okrem začl. 
do hosp. činností

0 0

C.5.
Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj alebo 
obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za investičnú činnosť

0 0

C.6.
Príjmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj alebo obchodovanie 
s nimi, alebo ak sa považujú za investičnú činnosť

0 0

C.7. Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno začleniť do finančných činností 0 0

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ 0 0

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na FČ 0 0

C*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.) -440 806 -156 703

D.
Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+, -) 
(súčet A*** + B*** + C***)

-7 946 757 9 229 116

E. Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia 9 692 214 483 557

F.
Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obdobia 
pred zohľad. kurz. rozd. ku dňu účt. uzávierky

1 745 457 9 712 673

G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom 
ku dňu zostavenia účt. uzávierky

-415 301 -20 459

H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. obd., 
upravený o kurz. rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. účt. uzávierka

1 330 156 9 692 214

Pozn.: Za peňažný ekvivalent nie je považovaný krátkodobý finančný majetok.
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Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania majiteľmi 
účtovnej jednotky

Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413)

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354)

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných 
obchodných podielov (z MD 365, 379)

Výdavky spojené so znížením fondov zahŕňaných do vlastného imania

C.1.7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely 
spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 365)

C.1.8. Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania

C.2.
Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných 
činností (súčet C.2.1. až C.2.10.)

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov

C.2.2. Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných papierov

C.2.3.
Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou 
úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

C.2.4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou 
úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek

C.2.7.
Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, 
ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci

C.2.8.
Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov na prenáj. súboru hnut. a nehnut. 
majetku, používaného a odpisovaného nájomcom

C.2.9.
Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin. činn. účt. 
jednotky s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

C.2.10.
Výdavky na splác. ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z fin. činn. 
účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať samostatne

C.3. Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. činností

C.4.
Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku okrem začl. 
do hosp. činností

C.5.

C.6.



Poznámky k 31. decembru 2006
(v tisícoch Sk)

Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum a jej založenia a dátum jej vzniku 

Obchodné meno účtovnej jednotky SLOVINTEGRA, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Dátum založenia 27. 2. 1995

Dátum zapísania do obchodného registra 6. 4. 1995

IČO 31392318

Predmet činnosti podľa obchodného registra

Obchodné činnosti spoločnosti

Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Maloobchod

Reklamné činnosti

Podnikateľské poradenstvo

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 5 z toho manažment 1

Počet zamestnancov ku dňu zostavenia uzávierky 5 z toho manažment 1

Spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v nasledovných účtovných jednotkách:

Názov obchodnej spoločnosti Sídlo Podiel (%)

Iné významné údaje spojené s týmto ručením

Právny dôvod na zostavenie účtovnej uzávierky

Ukončenie účtovného obdobia – zostavenie riadnej účtovnej uzávierky

Dátum schválenia účtovnej uzávierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

29. 5. 2006
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Poznámky k 31. decembru 2006
(v tisícoch Sk)

Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum a jej založenia a dátum jej vzniku 

Obchodné meno účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum a jej založenia a dátum jej vzniku 

SLOVINTEGRA, a. s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

27. 2. 1995

6. 4. 1995

31392318

Predmet činnosti podľa obchodného registra

Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Podnikateľské poradenstvo

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Počet zamestnancov ku dňu zostavenia uzávierky

Spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v nasledovných účtovných jednotkách:

Názov obchodnej spoločnosti

Iné významné údaje spojené s týmto ručením

1

Spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v nasledovných účtovných jednotkách:

Podiel (%)

Ukončenie účtovného obdobia – zostavenie riadnej účtovnej uzávierky

Dátum schválenia účtovnej uzávierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie



Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Mená a priezviská členov štatutárnych a dozorných orgánov

Predstavenstvo: Predseda: Ing. Slavomír Hatina

Členovia: Ing. Jolana Petrášová

Ing. Norbert Vančo

Ing. Ivan Horváth

Ing. Vratko Kaššovic

Dozorná rada: Predseda: Ing. Ján Kavec

Členovia: Ing. Peter Ďateľ

Pavol Buday

Ing. Daniel Krajniak

Ing. Jaroslav Linkeš

Štruktúra akcionárov/spoločníkov
Nižšie je uvedený podiel akcionárov/spoločníkov na základnom imaní účtovnej jednotky s údajmi o ich hlasovacích právach a percentuálnom 

podiele na ostatných položkách vlastného imania v prípade, že sa odlišujú od podielu na základnom imaní.

Podiel akcionára/spoločníka na upísanom imaní

Meno akcionára/spoločníka Hodnota % Hlasovacie práva

Informácie o akcionároch a ich podiele na základ-

nom imaní sú k dispozícii v sídle spoločnosti

Konsolidovaný celok

Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú uzávierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného 

celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou.

Obchodné meno Spoločnosť Slovintegra, a. s., je konsolidujúcou účtovnou jednotkou

Sídlo

Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú uzávierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného 

celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka, bezprostredne konsolidujúca účtovná jednotka.

Obchodné meno

Sídlo
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Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Mená a priezviská členov štatutárnych a dozorných orgánov

Predstavenstvo: Predseda: Ing. Slavomír Hatina

Členovia: Ing. Jolana Petrášová

Ing. Norbert Vančo

Ing. Ivan Horváth

Ing. Vratko Kaššovic

Dozorná rada: Predseda:

Členovia:

Štruktúra akcionárov/spoločníkov
Nižšie je uvedený podiel akcionárov/spoločníkov na základnom imaní účtovnej jednotky s údajmi o ich hlasovacích právach a percentuálnom 

podiele na ostatných položkách vlastného imania v prípade, že sa odlišujú od podielu na základnom imaní.

Meno akcionára/spoločníka

Informácie o akcionároch a ich podiele na základ-

nom imaní sú k dispozícii v sídle spoločnosti

Konsolidovaný celok



Konsolidujúca účtovná jednotka, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné uzávierky, a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie 

obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné uzávierky.

Obchodné meno

Sídlo

Registrový súd

Sídlo

Použité účtovné zásady a metódy 

Spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti

Áno

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Dôvod zmeny Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku

Účtovné zásady a metódy neboli menené

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok

   – obstaraný kúpou

   – obstaraný vlastnou činnosťou

   – obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nevlastní

Dlhodobý hmotný majetok

   – obstaraný kúpou

   – obstaraný vlastnou činnosťou

   – obstaraný iným spôsobom

Obstarávacou cenou

Dlhodobý finančný majetok Obstarávacou cenou

Zásoby Zásoby spoločnosť nevlastní

Zákazková výroba Zákazkovú výrobu spoločnosť nevykonáva

Pohľadávky Nominálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok Obstarávacou cenou

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Nominálnou hodnotou

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Nominálnou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Nominálnou hodnotou
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Konsolidujúca účtovná jednotka, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné uzávierky, a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie 

obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné uzávierky.

Obchodné meno

Sídlo

Konsolidujúca účtovná jednotka, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné uzávierky, a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie 

obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné uzávierky.

Použité účtovné zásady a metódy 

Spoločnosť predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku

Účtovné zásady a metódy neboli menené

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok

   – obstaraný kúpou

   – obstaraný vlastnou činnosťou

   – obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok

   – obstaraný kúpou

   – obstaraný vlastnou činnosťou

   – obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby Zásoby spoločnosť nevlastní

Zákazkovú výrobu spoločnosť nevykonáva

Nominálnou hodnotou

Obstarávacou cenou

Nominálnou hodnotou

Nominálnou hodnotou

Nominálnou hodnotou



Deriváty Obstarávacou cenou

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Obstarávacou cenou

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy 

o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť nemá prenajatý majetok, ani majetok získaný na základe 

zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný v privatizácii Majetok z privatizácie spoločnosť nevlastní

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie 

a za zdaňovacie obdobie
Nominálnou hodnotou

Daň z príjmov odložená do budúcich účtovných 

a zdaňovacích období
Nominálnou hodnotou

Tvorba odpisového plánu pre neobežný majetok

Neobežný majetok Obdobie (roky) Sadzba (%) Metóda 

Výpočtová technika 4 1/4 rovnomerné odpisovanie

Dopravné prostriedky 4 1/4 rovnomerné odpisovanie

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

Dotácie na obstaranie majetku

Prijatá dotácia Majetok Hodnota majetku

Dotácie na obstaranie majetku spoločnosť nemá 

Údaje vykázané na strane aktív súvahy 

Majetok – dlhodobý nehmotný a hmotný

Pohyby dlhodobého hmotného majetku

Obstarávacia 

cena Pozemky Stavby 

Samostatné hnu-

teľné veci, súbory 

hnuteľných vecí 

Iné
Nedokončené 

investície

Zálohové 

platby 

Opravná položka 

k nadobudnutému 

majetku

Spolu

K 1. 1. 5 856 101 5 957

Prírastky 1 412 18 1 430

Úbytky 101 101

Presuny

K 31. 12. 7 268 18 7 286
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Obstarávacou cenou

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Obstarávacou cenou

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy 

o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť nemá prenajatý majetok, ani majetok získaný na základe 

Majetok obstaraný v privatizácii

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie 

a za zdaňovacie obdobie

Daň z príjmov odložená do budúcich účtovných 

a zdaňovacích období

Tvorba odpisového plánu pre neobežný majetok

Neobežný majetok

Výpočtová technika

Dopravné prostriedky

Inventár

Dotácie na obstaranie majetku

Dotácie na obstaranie majetku spoločnosť nemá 

Údaje vykázané na strane aktív súvahy 

Majetok – dlhodobý nehmotný a hmotný



Oprávky

K 1. 1. 2 447 2 447

Prírastky 1 699 1 699

Úbytky

Presuny

K 31. 12. 4 146 4 146

Zostatková cena

K 1. 1. 3 409 101 3 510

K 31. 12. 3 122 18 3 140

Poistné krytie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok Názov poisťovne Poistná suma 

Dopravné prostriedky Česká poisťovňa Slovensko 444

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, a majetok, s ktorým má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať

Spoločnosť nevlastní majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, ani majetok, s ktorým má obmedzené právo nakladať

Dlhodobý majetok, pri ktorom veriteľ nadobudol vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná 

jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nevlastní takýto majetok

Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané 

vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Spoločnosť nevlastní takýto majetok

Majetok, ktorým je goodwill, a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Spoločnosť neúčtuje o goodwille

Opravná položka k nadobudnutému majetku, účtovanie na účte 097

Spoločnosť nevlastní takýto majetok

Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Náklady na výskum  Neaktivované náklady na vývoj Aktivované náklady na vývoj 

Výskumnú a vývojovú činnosť spoločnosť nevykonáva
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Oprávky

K 1. 1.

Prírastky

Úbytky

Presuny

2 447

1 699

4 146

3 409 101

3 122 18

Poistné krytie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Názov poisťovne

Česká poisťovňa Slovensko

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, a majetok, s ktorým má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať

Spoločnosť nevlastní majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, ani majetok, s ktorým má obmedzené právo nakladať

Dlhodobý majetok, pri ktorom veriteľ nadobudol vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná 

jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť nevlastní takýto majetok

Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané 

vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Spoločnosť nevlastní takýto majetok

Majetok, ktorým je goodwill, a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Spoločnosť neúčtuje o goodwille

Dlhodobý majetok, pri ktorom veriteľ nadobudol vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná 

Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané 

vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

 Neaktivované náklady na vývoj

Výskumnú a vývojovú činnosť spoločnosť nevykonáva



Dlhodobý finančný majetok

Pohyby dlhodobého finančného majetku

Štruktúra finančného majetku

Obstarávacia 

cena

Podielové 

CP 

a podiely 

v ovládanej 

osobe

Podielové CP 

a podiely 

v podnikoch 

s podstatným 

vplyvom 

Ostatné 

dlhodobé 

CP 

a podiely

Pôžičky účtov-

nej jednotke 

v konsolido-

vanom celku

Ostatný 

dlhodobý 

finančný 

majetok

Pôžičky so 

splatnosťou 

najviac 

jeden rok

Obstarávaný 

majetok 

a poskytnuté 

preddavky

Spolu

K 1. 1. 959 186 244 985 13 473 95 315 1 312 959

Prírastky 6 582 909 10 100 1 538 690 209 002 8 340 701

Úbytky 95 315 95 315

K 31. 12. 7 542 095 10 100 1 783 675 222 475 9 558 345

Zostatková 

cena

K 1. 1. 959 186 244 985 13 473 95 315 1 312 959

K 31. 12. 7 542 095 10 100 1 783 675 222 475 9 558 345

Dlhodobý finančný majetok, prostredníctvom ktorého sa vykonáva 

podstatný vplyv alebo ovládanie inej účtovnej jednotky

Obchodné meno účtovnej jednotky Sídlo Výsledok hospodárenia Vlastné imanie Hodnota podielu Podiel v %

PORTFIN, o. c. p., a. s. Bratislava, Jašíkova 2 38 500 100,00

Trenč. minerálne vody Bratislava, Jašíkova 2 365 338 100,00

GRANITOL, a. s. Moravský Beroun 621 427 100,00

MEL Larnaca – Cyprus 541 100,00

SI Development Bratislava, Jašíkova 2 200 100,00

SI Real Bratislava, Jašíkova 2 200 100,00

SLOVINTEGRA ENERGY Levice, Šafárikova 1 543 195 66,66

Multiworld Absolute Luxemburg 3 098 493

OPTI-GROWTH Luxemburg 2 873 823

SUNPALM Cyprus 179 100,00

SI MEDICAL Bratislava, Jašíkova 2 200 100,00

Geosan Gama Bratislava, Šancová 48 100 50,00

GasTrading Levice, Šafárikova 1 10 000 50,00
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Dlhodobý finančný majetok

Pohyby dlhodobého finančného majetku

Štruktúra finančného majetku

Obstarávacia 

cena

Podielové 

CP 

a podiely 

v ovládanej 

osobe

Podielové CP 

a podiely 

v podnikoch 

s podstatným 

vplyvom 

Ostatné 

dlhodobé 

CP 

a podiely

Pôžičky účtov-

K 1. 1. 959 186 244 985

Prírastky 6 582 909 10 100

Úbytky

K 31. 12. 7 542 095 10 100

Zostatková 

cena

K 1. 1. 959 186

K 31. 12. 7 542 095

Dlhodobý finančný majetok, prostredníctvom ktorého sa vykonáva 

podstatný vplyv alebo ovládanie inej účtovnej jednotky

Obchodné meno účtovnej jednotky

PORTFIN, o. c. p., a. s.

Trenč. minerálne vody



Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, reálnou hodnotou alebo metódou 

vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Dlhodobý finančný majetok bol ku dňu účtovnej uzávierky ocenený reálnou hodnotou, vlastné imanie sa zvýšilo o 71 613 tis. Sk

Zákazková výroba 

Zákazkovú výrobu spoločnosť nevykonáva

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Krátkodobé pohľadávky Do lehoty splatnosti Po splatnosti Spolu

Pohľadávky z obchodného styku 2 2

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne zabezpečenie

Daňové pohľadávky 45 446 45 446

Iné pohľadávky 4 4

45 452 45 452

Krátkodobý finančný majetok 

Krátkodobý finančný majetok Hodnota Z toho od spriaznenej strany

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 458 339

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

458 339

Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej uzávierky 

Krátkodobý finančný majetok Reálna hodnota Vplyv na výsledok Vplyv na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 458 339 -16 887

Dlhové cenné papiere na obchodovanie
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Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, reálnou hodnotou alebo metódou 

vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Dlhodobý finančný majetok bol ku dňu účtovnej uzávierky ocenený reálnou hodnotou, vlastné imanie sa zvýšilo o 71 613 tis. Sk

Zákazková výroba 

Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, reálnou hodnotou alebo metódou 

vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Dlhodobý finančný majetok bol ku dňu účtovnej uzávierky ocenený reálnou hodnotou, vlastné imanie sa zvýšilo o 71 613 tis. Sk

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Do lehoty splatnosti Po splatnosti

2

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne zabezpečenie

Daňové pohľadávky

Iné pohľadávky

Krátkodobý finančný majetok 

Krátkodobý finančný majetok

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej uzávierky 

4

45 452

Z toho od spriaznenej strany

Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej uzávierky 

Vplyv na výsledok Vplyv na vlastné imanie

458 339 -16 887



Časové rozlíšenie nákladov budúcich období 

Náklady budúcich období Hodnota Spôsob rozpúšťania

Poistenie dopravných prostriedkov 296 zúčtovanie v roku 2007

Odborná literatúra 14 zúčtovanie v roku 2007

Servis výpočtovej techniky 181 zúčtovanie v roku 2007

Reklama 127 zúčtovanie v roku 2007

Telefónne poplatky 10 zúčtovanie v roku 2007

Diaľničné známky 21 zúčtovanie v roku 2007

649

Časové rozlíšenie príjmov budúcich období 

Príjmy budúcich období Hodnota Z toho od 

spriaznenej strany
Spôsob rozpúšťania

Úroky z termínovaných vkladov 933 zúčtovanie v roku 2005

Wilmerhale – vratka 1 208

Dividendy 3 930

Bankové úroky 1

6 072
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Časové rozlíšenie nákladov budúcich období 

Náklady budúcich období

Poistenie dopravných prostriedkov

Odborná literatúra

Servis výpočtovej techniky

Reklama

Telefónne poplatky

Diaľničné známky

Časové rozlíšenie príjmov budúcich období 

Príjmy budúcich období

Úroky z termínovaných vkladov

Wilmerhale – vratka

Dividendy

Bankové úroky



Údaje vykázané na strane pasív súvahy 

Vlastné imanie

Zmeny vo vlastnom imaní

Počiatočný stav Zvýšenie Zníženie Iné Konečný stav

Základné imanie zapísané do OR 1 099 550 1 450 1 098 100

Základné imanie nezapísané do OR

Vlastné akcie, obchodné podiely -1 296 876 -420

Zmena základného imania

Emisné ážio

Rezervný fond 219 910 219 910

Ostatné kapitálové fondy 1 139 809 1 139 809

Oceňovacie rozdiely -70 774 83 492 -154 266

Fondy tvorené zo zisku

Nerozdelený zisk minulých rokov 7 086 784 2 094 457 9 181 241

Neuhradená strata minulých rokov

Účtovný zisk alebo účtovná strata 2 533 697 2 669 426 -135 729

12 007 680 8 299 631 2 754 368 11 348 645

Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie

Popis Hodnota

Výplata dividend 439 240

Preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku 2 094 457

2 533 697

Popis iných významných pohybov vo vlastnom imaní

Odkúpenie vlastných akcií v počte 6 ks á 70 000,- Sk
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Údaje vykázané na strane pasív súvahy 

Vlastné imanie

Zmeny vo vlastnom imaní

Údaje vykázané na strane pasív súvahy 

Počiatočný stav Zvýšenie Zníženie Iné

1 099 550 1 450

-1 296 876

219 910

1 139 809

-70 774 83 492

Fondy tvorené zo zisku

Nerozdelený zisk minulých rokov 7 086 784 2 094 457

Neuhradená strata minulých rokov

Účtovný zisk alebo účtovná strata 2 533 697

12 007 680 8 299 631

Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie

Popis

Výplata dividend

Preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku

Popis iných významných pohybov vo vlastnom imaní

-135 729

11 348 645

Hodnota

439 240

2 094 457

2 533 697



Údaje o základnom imaní

Popis základného imania 

Typ akcie Práva spojené 

s akciou
Počet akcií Nominálna 

hodnota akcie

Hodnota 

splatených akcií

Hodnota 

nesplatených akcií

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

Akcie na meno, listinné 9 762 50 000 488 100 000

9 884 1 098 100 000

Akcie a podiely vlastnené účtovnou jednotkou na základnom imaní ovládaných osôb, 

v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 

Spoločnosť Vzťah Hodnota Podiel

Uvedené skutočnosti sú obsiahnuté v tabuľke na str. 6

Rezervy 

Druh rezervy Predpokladané použitie v roku Počiatočný stav Tvorba Použitie Iné Konečný stav

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2007 171 196 171 196

Rezerva na ročnú uzávierku 2007 262 440 262 440

Rezerva a odmeny 2007 5 331 5 331

5 764 636 5 764 636
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Údaje o základnom imaní

Popis základného imania 

Typ akcie Práva spojené 

s akciou
Počet akcií

Akcie na meno, listinné

Akcie na meno, listinné

Akcie a podiely vlastnené účtovnou jednotkou na základnom imaní ovládaných osôb, 

v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv 

Spoločnosť

Uvedené skutočnosti sú obsiahnuté v tabuľke na str. 6

Rezervy 

Druh rezervy

Rezerva na nevyčerpané dovolenky

Rezerva na ročnú uzávierku

Rezerva a odmeny



Záväzky 

Dlhodobé záväzky Záväzky do le-

hoty splatnosti

Záväzky po le-

hote splatnosti
Spolu Splatné 

do 1 roka

Splatné od 

1 do 5 rokov

Splatné 

nad 5 rokov

Záväzky z obchodného styku

Nevyfakturované dodávky

Záväzky voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku

Dlhodobé prijaté preddavky

Dlhodobé zmenky na úhradu

Vydané dlhopisy

Záväzky zo sociálneho fondu 45 45

Ostatné dlhodobé záväzky 43 214 43 214

Odložený daňový záväzok 19 19

43 278 43 278

Krátkodobé záväzky Záväzky do le-

hoty splatnosti

Záväzky po le-

hote splatnosti
Spolu Splatné 

do 1 roka

Splatné od 

1 do 5 rokov

Splatné 

nad 5 rokov

Záväzky z obchodného styku 1 534 1 534

Nevyfakturované dodávky 1 230 1 230

Záväzky voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 891 1 891

Záväzky voči zamestnancom 922 922

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 183 183

Daňové záväzky a dotácie

Ostatné záväzky 

5 760 5 760

Záväzky zo sociálneho fondu 

Počiatočný stav Tvorba Využitie Iné Konečný stav

7 62 24 45
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Záväzky 

Záväzky z obchodného styku

Záväzky do le-

hoty splatnosti

Záväzky po le-

hote splatnosti
Spolu Splatné 

do 1 roka

Splatné od 

1 do 5 rokov

Splatné 

nad 5 rokov

45 45

43 214 43 214

19 19

43 278 43 278

Krátkodobé záväzky Záväzky do le-

hoty splatnosti

Záväzky po le-

hote splatnosti

Záväzky z obchodného styku 1 534

Nevyfakturované dodávky 1 230

Záväzky voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Záväzky voči zamestnancom

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia

Daňové záväzky a dotácie

Ostatné záväzky 

5 760

Využitie Iné Konečný stav

24



Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Výdavky budúcich období Hodnota Z toho voči spriaznenej strane Spôsob rozpúšťania

Výdavok na PHL a materiál 16 zúčtovanie v roku 2005

Akcie – Verizon Communicaation 3 284

Poplatky manažmentu – MS & Co 534

3 834

Deriváty

Významné položky derivátov Hodnota majetku, záväzkov zabezp. derivátmi Forma zabezpečenia

Forwardy 1 858 358 menový forward

Výnosy

Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov: 

osobitne ku dňu účtovnej uzávierky

Popis Hodnota

Tržby z predaja cenných papierov 4 366 748

Výnosy z cenných papierov 41 060

Výnosy z derivátových operácií 139 902

Výnosové úroky 131 277

Kurzové zisky 59 141

Výnosy z krátkodobého fin. majetku

4 738 128
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Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Výdavky budúcich období Hodnota

Výdavok na PHL a materiál 16

Akcie – Verizon Communicaation 3 284

Poplatky manažmentu – MS & Co

Deriváty

Významné položky derivátov

Forwardy

Výnosy

Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov: 

osobitne ku dňu účtovnej uzávierky

Popis

Tržby z predaja cenných papierov

Výnosy z cenných papierov

Výnosy z derivátových operácií



Náklady 

Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Popis Hodnota

Poradenské služby 11 724

Reklama 4 407

16 131

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Popis Hodnota

Osobné náklady 14 995

Odpisy dlhodobého majetku 1 698

Zákonné rezervy 636

17 329

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát: 

osobitne ku dňu účtovnej uzávierky

Popis Hodnota

Predané cenné papiere 4 344 335

Náklady na derivátové operácie 32 685

Kurzové straty 438 219

Ostatné náklady 72

4 815 311
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Náklady 

Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Popis

Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Hodnota

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Odpisy dlhodobého majetku

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát: 

osobitne ku dňu účtovnej uzávierky

Popis

Predané cenné papiere

Náklady na derivátové operácie

Kurzové straty

Ostatné náklady 

Hodnota

4 344 335

32 685

438 219

72

4 815 311



Dane z príjmov 

Najdôležitejšie položky dane z príjmov vo výkaze ziskov a strát:

Splatná daň z príjmov Hodnota

– splatná daň z príjmov

– úpravy splatnej dane z príjmov minulých období

Odložená daň z príjmov 

– týkajúca sa vzniku a zrušenia dočasných rozdielov -17

– týkajúca sa zmeny sadzby dane z príjmov (z 25 % na 19 %)

Daň z príjmov -17

Odsúhlasenie 

Hodnota

Výsledok hospodárenia pred zdanením -135 746 826

Daň z príjmov vypočítaná vynásobením príslušnej sadzby dane z príjmov (25 % na rok 2003)

– zmeny sadzby dane z príjmov (z 25 % na 19 %)

–  odložená daňová pohľadávka z dočasných rozdielov predchádzajúcich období, ku ktorým sa 

v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

–  zníženie hodnoty odložených daňových pohľadávok z dočasných rozdielov predchádzajúcich období, 

o ktorých sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach účtovalo

– iné zmeny vo výške nevykázaných odložených daňových pohľadávok

– neuplatnené umorenie daňovej straty a nevyužité daňové odpočty

– trvalo pripočítateľné/odpočítateľné rozdiely

– iné rozdiely (preddavkovo uhradené)

Daň z príjmov

Odložený daňový záväzok z: Hodnota

rozdielu medzi daňovými a účtovnými odpismi 45

45
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Dane z príjmov 

Najdôležitejšie položky dane z príjmov vo výkaze ziskov a strát:

Splatná daň z príjmov

– splatná daň z príjmov

– úpravy splatnej dane z príjmov minulých období

Odložená daň z príjmov 

– týkajúca sa vzniku a zrušenia dočasných rozdielov

– týkajúca sa zmeny sadzby dane z príjmov (z 25 % na 19 %)

Daň z príjmov

Odsúhlasenie 

Výsledok hospodárenia pred zdanením

Daň z príjmov vypočítaná vynásobením príslušnej sadzby dane z príjmov (25 % na rok 2003)

– zmeny sadzby dane z príjmov (z 25 % na 19 %)

–  odložená daňová pohľadávka z dočasných rozdielov predchádzajúcich období, ku ktorým sa 

v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

–  zníženie hodnoty odložených daňových pohľadávok z dočasných rozdielov predchádzajúcich období, 

o ktorých sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach účtovalo

– iné zmeny vo výške nevykázaných odložených daňových pohľadávok

– neuplatnené umorenie daňovej straty a nevyužité daňové odpočty



Údaje o podsúvahových účtoch

Významné pohľadávky a záväzky účtované na podsúvahových účtoch

Popis Hodnota

Forwardové obchody EUR – SKK 45 000 tis. EUR 1 613 504

Forwardové obchody EUR – GBP 463 tis. GBP 24 721

Forwardové obchody EUR – USD 6 669 tis. USD 184 480

Forwardové obchody EUR – JPY 86 946 tis. JPY 21 585

Forwardové obchody EUR – AUD 105 tis. AUD 2 256

Spoločnosť ručí zmenkou Istrobanke za spoločnosť GLOBAL plus 20 000

Spoločnosť ručí za spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY do výšky poskytovaného termínovaného úveru do výšky 1 270 000 tis. Sk 

a revolvingového úveru do výšky 200 tis. Sk poskytovaného bankami Citibank (Slovakia), a. s., a Slovenská sporiteľňa, a. s.

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, 
dozorných a iných orgánov účt. jednotky 

Budúce možné záväzky nevykázané v súvahe, vyplývajúce z/zo 

Súčasní členovia Bývalí členovia

Vedenie Štatutárni zástupcovia a dozorná rada Vedenie Štatutárni 

zástupcovia
Dozorná rada

Peňažné príjmy 2 504

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Suma úverov

Poskytnuté záruky

2 504
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Údaje o podsúvahových účtoch

Významné pohľadávky a záväzky účtované na podsúvahových účtoch

Popis

Významné pohľadávky a záväzky účtované na podsúvahových účtoch

Hodnota

45 000 tis. EUR

463 tis. GBP 

6 669 tis. USD

86 946 tis. JPY

105 tis. AUD 

Spoločnosť ručí zmenkou Istrobanke za spoločnosť GLOBAL plus 

Spoločnosť ručí za spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY do výšky poskytovaného termínovaného úveru do výšky 1 270 000 tis. Sk 

a revolvingového úveru do výšky 200 tis. Sk poskytovaného bankami Citibank (Slovakia), a. s., a Slovenská sporiteľňa, a. s.

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, 
dozorných a iných orgánov účt. jednotky 

Budúce možné záväzky nevykázané v súvahe, vyplývajúce z/zo 

Súčasní členovia

Vedenie Štatutárni zástupcovia a dozorná rada

Peňažné príjmy

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Dozorná rada



Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými stranami 

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými stranami 

Hodnota Popis transakcie % k celk. 

obratu

Neukončené 

obchody
% k celk. obratu Údaje o cenách 

realizov. obchodov

Licencie

Transfery

Know-how

Úver

Pôžička 216 044

Výpomoc

Záruka

Iné

Spolu spriazn. strany 210 044

Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou alebo ovládajúcou osobou

Popis Uskutočnené Neuskutočnené

Platby za obchodovanie s cennými papiermi – firma PORTFIN, o. c. p., a. s. 16 176

Pripravené dňa:

Podpis štatutárneho orgánu 

alebo fyzickej osoby, 

ktorá je účtovnou jednotkou

Podpisový záznam osoby 

zodpovednej za zostavenie 

účtovnej uzávierky

Podpisový záznam 

osoby zodpovednej 

za vedenie účtovníctva

9. 3. 2007
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Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými stranami 

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými stranami 

Hodnota Popis transakcie

Licencie

Transfery

Know-how

Úver

Pôžička 216 044

Výpomoc

Záruka

Iné

Spolu spriazn. strany 210 044

Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou alebo ovládajúcou osobou

Popis

Platby za obchodovanie s cennými papiermi – firma PORTFIN, o. c. p., a. s.







Ďalšie informácie o spoločnosti Slovintegra, a. s., ako aj o možnosti prípadnej 
spolupráce, vám radi poskytneme na uvedenej adrese.

Slovintegra, a. s., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4829 1425, fax: 02/4829 1543, e-mail: slovintegra@slovintegra.sk


