Bratislava september 2009

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Slovintegra
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Činnosť skupiny
za rok 2008
Rok 2008 bol pre našu spoločnosť veľmi zloži-

Uplynulý rok v spoločnosti Slovintegra Energy

tým rokom. Svedčia o tom aj výsledky hospo-

možno charakterizovať ako nábehový rok pre-

dárenia Slovintegry, na ktorých sa podpísala

vádzky paroplynového cyklu v priemyselnom

prebiehajúca globálna finančná kríza. Vvýznam-

parku v Leviciach. V riadnej skúšobnej pre-

ne zasiahla najmä dve naše dlhodobé finančné

vádzke je elektráreň až od 9. februára 2009.

investície: Opti-Growth a Multiworld Absolute

V polovici roka 2008 prebehla montáž kataly-

One. Vytvorenie opravných položiek súvisiacich

zátorov s cieľom znížiť množstvo vypúšťaných

s poklesom ich trhovej hodnoty a kurzové stra-

emisií CO2 a koncom roka 2008 sa úspešne

ty z precenenia jednej z nich do účtovnej meny

ukončila certifikácia podpornej služby lokál-

– slovenskej koruny, ktorá sa výrazne posilnila,

neho významu „štart z tmy“. V októbri 2008

sa najväčšou mierou podieľali na negatívnom

boli spoločnosti pridelené emisné kvóty oxidu

hospodárskom výsledku Slovintegry vo výške

uhličitého. Hospodárenie spoločnosti skončilo

956 637 tis. Sk.

v červených číslach.

Ani pre naše dcérske spoločnosti to nebol

Z portfólia našich spoločností sa v minulom

jednoduchý rok. Spoločnosti Trenčianske

roku najviac darilo spoločnosti Gas Trading.

minerálne vody sa v roku 2008 nepodarilo

V priebehu roka boli k jej distribučnej sieti

udržať si svoj podiel na stále klesajúcom trhu

pripojení ďalší odberatelia, čím dĺžka distribuč-

minerálnych vôd na Slovensku a aj napriek

nej siete dosiahla takmer 8 km. V polovici roka

inováciám v podobe nového produktu Mitická

spoločnosť rozšírila predmet činnosti o odbor-

jemne perlivá dosiahla negatívny hospodársky

né prehliadky a skúšky a o opravy, údržbu,

výsledok. Naše sklamanie z výsledkov spo-

montáž a rekonštrukciu vyhradených plynových

ločnosti ešte navyše prehlbuje nedostatočná

zariadení. Významným faktorom v stabilizácii

úroveň marketingovej podpory predaja a ne-

obchodných vzťahov bolo uzatvorenie trojroč-

ukončený súdny spor o pozemky a budovy

ného kontraktu na nákup plynu so Slovenským

spoločnosti.

plynárenským priemyslom. Tržby z distribúcie
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a dodávky plynu dosiahli viac ako 1,3 mld. Sk

V dôsledku nastupujúcej globálnej finančnej

a mali rozhodujúci vplyv na kladný hospodár-

krízy a neskôr aj hospodárskej krízy pred-

sky výsledok.

stavenstvo spoločnosti posunulo investičnú
stratégiu dlhodobých finančných investícií kon-

Druhou pozitívne sa vyvíjajúcou spoločnosťou

zervatívnejším smerom. Vývoj na finančných

bola naša česká dcérska spoločnosť – Gra-

trhoch v druhej polovici roka 2008 potvrdil

nitol v Moravskom Beroune. K ultimu roka

správnosť nášho rozhodnutia. Očakávame, že

2008 dosiahla kladný hospodársky výsledok

návrat na hodnoty spred krízy bude pomalý

vo výške takmer 61 mil. Kč. Napriek tomu, že

a relatívne dlhý.

sa spoločnosti nepodarilo splniť plánovaný
hospodársky výsledok, je možné s jej výsled-

Kľúčovou úlohou spoločnosti Slovintegra na

kami, najmä v kontexte zhoršujúcej sa situácie

nasledujúce obdobie bude minimalizovať vply-

na regionálnom trhu fólií, vysloviť spokojnosť.

vy finančnej krízy. Predstavenstvo bude veľmi

Relatívne spokojní môžeme byť aj s výsledkami

pozorne sledovať vývoj na finančných trhoch

spoločnosti Portfin, ktorá pôsobí ako obchod-

a prijímať adekvátne opatrenia. Prehodnotíme

ník s cennými papiermi dominantne vo vzťahu

súčasnú organizačnú štruktúru celej skupiny

k Slovintegre a k jej dcérskym spoločnostiam.

a budeme hľadať optimálny model jej riadenia.
Chceme, aby sa jednotlivé spoločnosti sústre-

Koncom uplynulého roka 2008 finišovali in-

dili predovšetkým na svoj core-biznis. Zameria-

vestičné práce na projekte zdravotného centra

me sa tiež na uvedenie paroplynového cyklu

v Bratislave-Petržalke. Nepodarilo sa nám však

do trvalej prevádzky, čo platí rovnako aj na

postupovať v zmysle plánu tak, aby zdravotné

zdravotné centrum. Dovoľujem si predpokladať,

centrum začalo poskytovať služby začiatkom

že načrtnutá konsolidácia skupiny Slovintegra

roka 2009. Predpokladáme, že sa tak stane

prinesie očakávaný efekt.

v máji 2009 a začne poskytovať špičkové zdravotnícke služby klientom.
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Konsolidovaný celok
Materská spoločnosť

Ing. Peter Ďatel, Ing. Daniel Krajniak
Ing. Ľuboš Čonka, Ing. Jaroslav Linkeš

SLOVINTEGRA, a. s. Jašíkova 2, 821 03
Bratislava, IČO: 31392318, je akciová spo-

Dcérske spoločnosti

ločnosť (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá bola
založená 27. februára 1995 a zapísaná do

Názov a sídlo: Trenčianske minerálne vody, a. s.,

obchodného registra Slovenskej republiky

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,

6. apríla 1995. Konsolidované finančné výkazy

Slovenská republika

spoločnosti za rok, ktorý sa skončil

Predmet činnosti:

k 31. decembru 2008, sú pripravené za spo-

– stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba

ločnosť a jej dcérske spoločnosti (ďalej len
„Skupina“).

nealkoholických nápojov
IČO: 35 86 71 59
Podiel: 100 %

Finančné výkazy sa zostavili v tis. Sk. Sloven-

Počet zamestnancov: 46, z toho 3 vedúci

ská koruna je mena, v ktorej sa vykazuje a je
v nej uskutočňovaná väčšina transakcií.

Názov a sídlo: GRANITOL, a. s.
Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun,

V roku 2008 mala spoločnosť v priemere

Česká republika

6 zamestnancov, z toho 1 vedúcich.

Predmet činnosti:
– výroba výrobkov z plastov a setov

Štatutárny a dozorný orgán:

– kovoobrábanie

Predseda predstavenstva: Ing. Slavomír Hatina

– zámočníctvo

Členovia predstavenstva:

– montáž, oprava, údržba vyhradených elektric-

Ing. Jolana Petrášová, Ing. Norbert Vančo,

kých zariadení

Ing. Ivan Horvát, Ing. Vratko Kaššovic

IČO: 00 01 21 14

Členovia dozornej rady:

podiel: 100 %

Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.

počet zamestnancov: 370, z toho 17 vedúcich
9
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Názov a sídlo: PORTFIN, o. c. p., a. s. – ob-

podiel: 100 %

chodník s cennými papiermi, Jašíkova 2, 821 03

V roku 2008 nevykonávala žiadnu činnosť

Bratislava, Slovenská republika

a nemala žiadnych zamestnancov. Na základe

Predmet činnosti:

rozhodnutia spoločníka prebiehajú v spoloč-

– hlavné investičné činnosti

nosti likvidačné práce a nebola vyhotovená ani

– vedľajšie investičné činnosti

účtovná závierka. Z týchto dôvodov, ako pre

IČO: 35 87 35 31

finančnú náročnosť vyššiuj ako efekt konso-

podiel: 100 %

lidácie, táto spoločnosť nebola zahrnutá do

počet zamestnancov: 6, z toho 3 vedúcich

konsolidačného balíka.

Názov a sídlo:

Názov a sídlo:

Microline Enterprise Limited, 8 Gregory Afxen-

GEOSAN GAMA, s. r. o.

tiou Avenue, EL.PA.Livadiotis, Office 401, 6023

Šancová 48, 811 05 Bratislava, Slovenská

Larnaca, Cyprus

republika

podiel: 100 %

Predmet činnosti:

V roku 2008 nevykonávala žiadnu činnosť

– inžinierska činnosť, obstarávateľská činnosť

a nemala žiadnych zamestnancov. Na základe

v stavebníctve, poradenstvo v oblasti sta-

rozhodnutia spoločníka prebiehajú v spoloč-

vebníctva, obstarávateľská činnosť spojená

nosti likvidačné práce a nebola vyhotovená ani

so správou a s prenájmom nehnuteľnosti,

účtovná závierka. Z týchto dôvodov, ako aj pre

realitná činnosť

finančnú náročnosť vyššiu ako efekt konso-

IČO: 35 94 71 01

lidácie, táto spoločnosť nebola zahrnutá do

Podiel: 50 %

konsolidačného balíka.

Počet zamestnancov: 0

Názov a sídlo: Sunpalm Enterprise Limited

Názov a sídlo: GasTrading, s. r. o.

EL.PA.Livadioti, Flat/office 401, 6023 Larnaca,

Šafárikova 1, 934 01 Levice, Slovenská republika

Cyprus
10

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov: 2, z toho 2 vedúcich

– dodávka plynu, distribúcia plynu
IČO: 36 28 58 71

Názov a sídlo: SI Medical, s. r. o.,

Podiel: od 1/2007 podiel 100 %

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská

Počet zamestnancov: 10, z toho 3 vedúcich

republika
Predmet činnosti:

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

– prenájom nehnuteľnosti

Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levi-

– obstarávateľská činnosť

ce, Slovenská republika

IČO: 36 68 04 78

Predmet činnosti:

Podiel: 100 %

– maloobchod, sprostredkovanie obchodu,

Počet zamestnancov: 28, z toho 4 vedúcich

služieb a výroby v rozsahu voľných živností
IČO: 35 96 84 86

Názov a sídlo:

Podiel: 67 %,

MULTIWORLD – Absolute One

Počet zamestnancov: 21, z toho 2 vedúcich

Podiel: 96,47 %

Názov a sídlo: SI REAL, s. r. o.,

Názov a sídlo:

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,

Opti – Growth – First Optimal Growth

Slovenská republika

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

Predmet činnosti:

00,0064 % Portfin, o. c. p., a. s.

– inžinierska činnosť, obstarávateľská činnosť
v stavebníctve, poradenstvo v oblasti stavebníctva, obstarávateľská činnosť spojená
so správou a s prenájmom nehnuteľnosti,
realitná činnosť
IČO: 36 29 27 88
Podiel: 100%
11
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Účtovné pravidlá
Konsolidované finančné výkazy boli priprave-

vali konzistentne za všetky obdobia, ktoré sa

né v súlade s Medzinárodnými normami 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,

konzistentne aj v rámci účtovných jednotiek

vydávanými do roku 2002 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 priamo alebo nepriamo riadiť finančné

Konsolidácia je vykonaná nákupnou metódou,

a prevádzkové pravidlá s cieľom získať úžitky

vzájomné väzby boli eliminované.

zo svojich aktivít. Pri hodnotení kontroly sa
berú do úvahy možné uplatniteľné hlasovacie

Finančné výkazy boli zostavené na princípe

práva. Finančné výkazy dcérskych spoločností

historických nákladov okrem majetku a záväz-

sú zahrnuté do konsolidovaných finančných

kov, ktoré sa vykazujú v reálnej hodnote, a to

výkazov od obdobia, keď sa kontrola začala,

derivátové finančné nástroje, obchodovateľné

až do obdobia, keď sa kontrola končí. Všetky

investície, investície k dispozícii na predaj a in-

vnútroskupinové transakcie, zostatky účtov,

vestície do nehnuteľností.

náklady a výnosy sa eliminujú.

Finančné výkazy vychádzajú z účtovných zázna-

12

mov vedených podľa slovenskej legislatívy

Moment zaúčtovania tržieb

a zohľadňujú niektoré úpravy a reklasifikácie

Tržby sa oceňujú v reálnej hodnote získanej

tak, aby boli finančné výkazy v súlade s IFRS.

protihodnoty alebo pohľadávok a predstavujú

Účtovné pravidlá uvádzané ďalej sa uplatňo-

sumy, ktoré sa získajú za dodávky výrobkov

a služieb v bežnom podnikaní. Tržby sú vyká-

ska za obdobie. Kurzové rozdiely pri prekurzo-

zané po odpočítaní diskontov, DPH, prípadne

vaní zahraničných prevádzok sú zaúčtované vo

iných obchodných daní (spotrebná daň). Tržby

vlastnom imaní ako rezervy z prevodu a účtujú

z dodávok sa zaúčtujú v momente, keď sa

sa do výkazu ziskov a strát pri predaji dcérskej

výrobky dodajú a keď prejde vlastníctvo (právo

alebo pridruženej spoločnosti.

nakladať) z predávajúceho na kupujúceho.
Sociálne zabezpečenie a dôchodkové schémy
Zahraničná mena

Spoločnosť odvádza príspevky na zákonné

Transakcie v zahraničnej mene sa prepočíta-

zdravotné, nemocenské a dôchodkové zabez-

vajú v kurze dňa transakcie. Kurzové rozdiely,

pečenie a príspevok do Fondu zamestnanosti

ktoré vznikajú, sa zaúčtujú do nákladov alebo

z objemu hrubých miezd podľa sadzieb plat-

do výnosov vo výkaze ziskov a strát. Ku dňu

ných na daný rok. Náklady na sociálne zabez-

zostavenia súvahy sú peňažné položky majetku

pečenie sa účtujú do výkazu ziskov a strát

a záväzkov denominované v zahraničnej mene

v rovnakom období ako príslušné mzdové

prepočítané na slovenské koruny v kurze

náklady. Spoločnosť nemá záväzok odvádzať

Národnej banky Slovenska platnom v deň, ku

z objemu hrubých miezd prostriedky do týchto

ktorému sa zostavila súvaha. Nerealizované

fondov nad zákonom stanovený rámec.

zisky a straty z dôvodov pohybov v kurzoch sa
plne účtujú na účtoch výkazu ziskov a strát.

Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Všetky náklady na prijaté úvery a pôžičky sa

Zahraničné prevádzky predstavujú zahraničné

účtujú do výkazu ziskov a strát.

dcérske a pridružené spoločnosti. Ich majetok
a záväzky sa prepočítali na Sk v kurze Ná-

Daň z príjmu

rodnej banky Slovenska platnom ku dňu, ku

Daň z príjmu sa platí zo zisku vo výške 19 %

ktorému sa zostavila súvaha. Náklady a výnosy

po úpravách o pripočítateľné a odpočítateľné

zahraničných prevádzok sa prepočítali na Sk

položky na daňový základ.

v priemerných kurzoch Národnej banky Sloven-

Odložená daň sa počíta záväzkovou metódou na
13
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všetky dočasné rozdiely medzi daňovou

ceny obstaraného majetku a vedľajšie náklady

a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov. Od-

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

ložená daň sa počíta vo výške sadzby, ktorá sa

dovy a zariadenia vyrobené vo vlastnej réžii sa

očakáva na obdobie, v ktorom sa bude majetok

oceňujú priamym materiálom, priamou prácou

realizovať alebo v ktorom sa záväzok vyspo-

a výrobnou réžiou.

riada. Odložená daň sa účtuje na účty výkazu
ziskov a strát okrem prípadov, keď sa vzťahuje

Neobežný hmotný a nehmotný majetok sa od-

na položky, ktoré sa účtujú na účty vo vlastnom

pisuje do nákladov vo výkaze ziskov a strát li-

imaní. Platná sadzba dane z príjmov k 1. januáru

neárne počas odhadnutej životnosti. Neobežný

2009 je 19 % (k 1. januáru 2008: 19 %). Hlavné

nehmotný majetok, ktorý má nedefinovateľnú

dočasné rozdiely na účely odloženej dane vzni-

životnosť, sa neodpisuje. Pozemky sa neod-

kajú z rozdielov medzi účtovnými a daňovými

pisujú. Odhadnutá životnosť podľa hlavných

odpismi, z rozdielov medzi uznávaním lízingov

skupín neobežného hmotného majetku je:

pre daň z príjmu a momentom ich zaúčtovania,
z nerealizovaných kurzových rozdielov, ktoré sa

Budovy, stavby

plne daňovo uznávajú až od roku 2005 (podľa

Stroje, zariadenia,

slovenského zákona o dani z príjmu). Odložená

dopravné prostriedky

4 – 20 rokov

daň sa počíta aj na dočasné rozdiely, ktoré vzni-

Dlhodobý nehmotný majetok

4 – 5 rokov

20 – 30 rokov

kajú pri investovaní do dcérskych a pridružených
spoločností, okrem prípadov, keď je pod kontro-

V súlade s IAS 36 sa ku dňu zostavenia

lou zúčtovanie dočasných rozdielov a dočasné

finančných výkazov uskutočňuje zhodnotenie,

rozdiely sa v dohľadnej budúcnosti zúčtujú.

či nedošlo k poklesu hodnoty majetku. Zistené
straty z poklesu hodnoty sa ihneď účtujú na

14

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

starávacích nákladoch. Tieto náklady zahŕňajú

hodnoty z používania je tá, ktorá je primeraná

z hľadiska spoločnosti v ekonomickom prostre-

obstarania a zo súčasnej hodnoty minimálnych

dí Slovenska.

lízingových splátok nižšia. Finančný náklad,

Neobežný majetok, ktorý je v procese kon-

ktorý predstavuje rozdiel medzi celkovou

štrukcie a ktorý je určený v budúcnosti ako

povinnosťou z finančného lízingu a reálnou

investícia do nehnuteľnosti, sa účtuje až do

hodnotou obstaraného majetku, sa zaúčtuje

dokončenia vo výške obstarávacích nákladov

vo výkaze ziskov a strát počas obdobia lízingu

na účte nedokončených investícií. Po dokonče-

s použitím implicitnej úrokovej sadzby.

ní 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

ktorý je súčasťou položky majetku, ale účtuje

na predaj sa oceňuje tou hodnotou, ktorá je

sa oddelene, vrátane výdajov na generálne

zo zostatkovej hodnoty a z reálnej hodnoty

opravy a na veľké inšpekcie sa kapitalizujú.

(mínus predajné náklady) nižšia.

Ostatné výdavky nasledujúce po dátume obstarania sa priraďujú k účtovnej hodnote majetku

Goodwill

len vtedy, ak sa očakávajú budúce úžitky opro-

Goodwill, ktorý vzniká pri konsolidácii, pred-

ti pôvodnej výške. Ostatné výdavky sa zaúčtujú

stavuje prevýšenie obstarávacích nákladov

na účet nákladov výkazu ziskov a strát.

investície nad podielom identifikovateľného
majetku a záväzkov dcérskych a pridružených

b) Majetok na lízing

spoločností v reálnej hodnote. Goodwill sa

Lízing sa klasifikuje ako finančný lízing vždy,

zaúčtuje ako majetok a hodnotí sa najmenej

keď sa podľa podmienok kontraktu transferujú

raz ročne na pokles hodnoty. Strata z poklesu

všetky riziká a výhody vlastníctva na nájom-

hodnoty sa zaúčtuje ihneď do výkazu ziskov

cu. Všetky ostatné lízingy sa klasifikujú ako

a strát a neodúčtováva sa späť. Pri preda-

operatívny lízing. Majetok a záväzok získaný

ji dcérskej alebo pridruženej spoločnosti sa

na základe finančného lízingu sa zaúčtuje v tej

goodwill zaúčtuje do výkazu ziskov a strát ako

hodnote, ktorá je z reálnej hodnoty zo dňa

súčasť výsledku z predaja.
15
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Investície
a) Investície do dlhových a majetkových cen-

Obchodné a iné pohľadávky

ných papierov

Obchodné a ostatné pohľadávky sa vykazujú

Investície do cenných papierov sa účtujú v deň

v ich nominálnej hodnote. Ich hodnota sa zníži

obchodu a sú prvotne ocenené obstarávací-

prostredníctvom opravnej položky v odhadnu-

mi nákladmi. Dlžné cenné papiere držané do

tej sume, kde je predpoklad, že sa nezinka-

splatnosti sa oceňujú v amortizovaných nákla-

suje.

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

s cieľom zaistenia (hedžingu) proti rizikám zo

investície sa oceňujú v reálnej hodnote. Reálna

zmien v zahraničných menách a v 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.

16

b) Investície do nehnuteľnosti

Finančné nástroje sa prvotne zaúčtujú v ob-

Investícia sa vykazuje v reálnej hodnote, ktorá

starávacích nákladoch. Následne sa oceňujú

sa určuje ročne na základe posudku nezávis-

v reálnej hodnote. Reálna hodnota úrokového

lého znalca. Reálna hodnota je založená na

swapu je odhadnutá suma, ktorú by Skupina

bežných cenách na aktívnom trhu pre podob-

zaplatila alebo inkasovala na ukončenie swapu

né položky v tej istej lokalite a za tých istých

ku dňu súvahy, pričom sa berú do úvahy bežné

podmienok. Výnosy a straty zo zmeny reálnej

úrokové sadzby a kreditná hodnota tretích

hodnoty sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

strán. Reálna hodnota forward kontraktu na

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 a keď je pravdepodobné,
že bude treba použiť zdroje, ktoré predstavujú ekonomické úžitky, aby sa vysporiadala
povinnosť a keď je možné spoľahlivo odhadnúť
sumu povinnosti.
Vykázanie segmentov
Segment je odlíšiteľná časť skupiny zaoberajúca sa výrobou výrobkov alebo poskytovaním
služieb (podnikateľský segment) alebo dodá17
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Výnosy
Analýza výnosov Skupiny (v tis. Sk)

2008

2007

Tržby z predaja tovaru

54 491

32 385

2 924 583

2 266 416

-10 506

3 260

21 664

41 355

1 632 648

2 352 318

2008

2007

Tržby z predaja výrobkov z plastu a súprav a ostatných výrobkov
Zmeny stavu vnútropodnikových zásob
Výnosové úroky

05

Výnosy z investícií

Náklady
Analýza nákladov Skupiny (v tis. Sk)

Finančné náklady

487 482

108 599

1 148 955

1 759 706

Osobné náklady

226 731

201 822

Odpisy

114 128

110 466

Spotreba materiálu, energie a na predaný tovar

Zníženie hodnoty majetku

111 556

Náklady na služby

146 529

139 690

19 692

77 609

1 638 385

2 204 011

Nákladové úroky
Predané cenné papiere a podiely
Opravné položky k fin. majetku

18

714 780

06

Dane
v tis. Sk

2008

2007

Daň a z toho:

31 349

33 781

Odložená daň

-12 305

2 150

Okrem sumy vykázanej vo výkaze ziskov a strát sa vo vlastnom imaní vykázala odložená daňová pohľadávka z medzizisku – zostatková cena majetku obstaraného od dcérskej spoločnosti druhou dcérskou

07

spoločnosťou vo výške 1 tis. Sk.

Goodwill
v tis. Sk

Goodwill celkom (z toho:)

2008

2007

258 002

291 216

Trenčianske minerálne vody, a. s.
Granitol, a. s.
GasTrading, s. r. o.
GEOSAN GAMA, s. r. o.

15 191
258 002

262 805
12 605
615

Odpis goodwilu bol vykonaný v spoločnostiach:
Trenčianske minerálne vody, a. s.
GasTrading, s. r. o.
GEOSAN GAMA, s. r. o.

15 191
210 449
615

19
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Obchodovateľné investície
2008

2007

7 375 392

6 901 251

2008

2007

116 875

126 854

Nedokončená výroba

15 544

43 725

Hotové výrobky

51 059

59 609

317

524

29 529

-5 809

v tis. Sk
Investície na predaj – neobežný majetok
Obchodovateľné investície – obežný majetok

09

Reálna hodnota týchto cenných papierov vychádza z trhových cien.

Zásoby
Zásoby tvoria tieto položky:
Materiál

Tovar
Mínus: opravná položka

Opravná položka bola tvorená vo firme GEOSAN GAMA vo výške 90 % nedokončenej výroby.

20

10

Ostatný majetok

Budovy, pozemky, zariadenia
Ostatný nehmotný majetok

2008

2007

3 142 565

2 720 396

37 425

35 841

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné

698 684

635 250

Peňažné prostriedky a ekvivalenty

820 019

832 037

Budovy, pozemky a zariadenia

Bank, KB a ČSOB sú zaistené postúpenými

Budovy sú evidované v dcérskych spoločnos-

pohľadávkami.

tiach Trenčianske minerálne vody, a. s., Granitol, a. s., GEOSAN GAMA, s .r. o., GasTrading,

Akciová spoločnosť Trenčianske minerálne vody

s. r. o., Slovintegra Energy, s. r. o. Obstará-

na základe rozsudku Krajského súdu v Trenčíne

vaným majetkom je – rehabilitačné centrum

pozemky evidované na LV 1634, č.p. 1086/2,

v spoločnosti SI REAL, s. r. o.

1086/6, 1086/6, 1086/7, 1086/8, 1086/9, 1086/10,
1086/11a 1086/12 vyradila, lebo za vlastníka bol

Zariadenia pozostávajú z motorových vozidiel,

určený iný subjekt. Na základe rozsudku vyhlá-

z liniek na výrobu a z ostatných zariadení po-

seného na pojednávaní 9. decembra 2008 OS

trebných na výrobu.

Trenčín boli budovy haly LV 1634, p. č. 1086/7
a vrtu MP-1 na parcele č. 1050/18 vyhlásené za

K 31. decembru je majetok spoločnosti Grani-

vlastníctvo iného subjektu. Na uvedené bola

tol, a. s., založený v prospech Československej

vytvorená opravná položka.

obchodnej banky, a. s., nehnuteľnosť – budo-

SLOVINTEGRA ENERGY, s. r. o., vytvorila

va centrálneho skladu hotových výrobkov a

opravné položky k dlhodobému hmotnému

skladová technológia, dlhodobý úver Komerč-

majetku, ktorý nebol zaradený, vo výške 50 %

nej banky a UniCredit Bank a krátkodobý úver

z predpokladaných účtovných odpisov. Paroply-

UniCredit Bank je zaistený blanko zmenkami,

nový cyklus 80 MWe bol v roku 2008 v režime

krátkodobé prevádzkové úvery v UniCredit

vyskúšania v skutočnej využiteľnosti 50 %.
21
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Nehmotný majetok

Peňažné prostriedky

Nehmotný majetok vykázaný na uvedených

Zostatky v bankách a peňažné prostriedky

účtoch sú licencia a softvér. Najvýznamnejšou

predstavujú peniaze, ktoré drží Skupina, a krát-

položkou je oceniteľné právo, spĺňajúce pod-

kodobé bankové depozity so splatnosťou tri

mienku IAS 38. Využiteľnosť je 60 mesiacov.

mesiace a menej. Zostatková hodnota tohto

11

majetku sa približuje k ich reálnej hodnote.

Bankové úvery
Bankové úvery

2008

2007

494 057

250 386

Bankové úvery pozostávajú z úverov poskyt-

úver UniCredit Bank zaistené blanko zmenkami,

nutými rôznymi komerčnými bankami na kúpu

krátkodobé prevádzkové úvery v UniCredit Bank,

neobežných majetkov alebo prevádzkové úvery

KB a ČSOB sú zaistené postúpenými pohľadáv-

v spoločnosti Granitol. Tu sú dlhodobý úver Ko-

kami.

12

merčnej banky a UniCredit bank a krátkodobý

22

Rezervy
v tis. Sk

2008

2007

Rezervy

93 265

39 893

13

Základné imanie
Základné imanie bolo v priebehu roku 2008
znížené o 350 tis. Sk. Skladá sa
z nasledovného:
výška základného imania:

1 097 350 000 Sk

rozsah splatenia:

1 097 350 000 Sk

počet, druh, podoba
menovitá hodnota:

9 747 kmeňové, listinné, menovitá hodnota: 50 000 Sk

14

122 kmeňové, listinné, menovitá hodnota: 5 000 000 Sk

Fondy
v tis. Sk

Fondy

2008

2007

1 298 616

1 121 650

Obchodovateľné investície – obežný majetok

Fondy materskej spoločnosti vo výške 1 359 719 tis. Sk k 31. decembru 2008 boli upravené o úpravu
oceňovacích rozdielov z precenenia majetku.

23
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Nerozdelené zisky
v tis. Sk
Nerozdelené zisky

2008

2007

6 621 643

8 383 671

Nerozdelené zisky sú upravené o medzizisk obstaraného majetku dcérskych spoločností, o úpravu z odpisov, o odloženú daň z medzizisku.
Multiworld Absolute One a OPTI Growth, v ktorých má materská spoločnosť podiely, boli k 31. 12. 2008
vyčíslené v reálnej hodnote. Ich možný vplyv na výsledok hospodárenia bol upravený v rámci nerozdelého zisku nasledovne:
celková hodnota MULTIWORLD 2 519 619 TSKK

celková hodnota OPTI GROWTH 2 002 957 TSKK

podiel 97,31 %

podiel 00,0064 %

patriaci Slovintegra, a. s.

2 259 161 TSKK

patriaci Portfin, o. c. p., a. s.

opravné položky

238 599 TSKK

podiel 99,9936 %

strata MULTIWORLD

- 21 859 TSKK

patriaci Slovintegra, a. s.
opravné položky

16

zisk OPTI GROWTH

2 474 627 TSKK
471 540 TSKK
- 258 TSKK

Udalosti po dátume
súvahy
Po 31. decembri 2008 nenastali žiadne uda-

treba finančné výkazy zmeniť alebo aby bolo

losti, ktoré by významne zmenili prezentované

treba doplniť tieto poznámky.

údaje v týchto finančných výkazoch, aby bolo

24

128 TSKK

17

Spriaznené osoby
Transakcie medzi spoločnosťou a jej dcérskymi

Obchodné transakcie

spoločnosťami, ktoré sú spriaznenými osobami,

V priebehu roka skupina spoločností vstúpila

sa eliminovali v konsolidácii, a preto sa v tých-

do transakcií so spriaznenými osobami, ktoré

to poznámkach neuvádzajú.

sú členmi Skupiny:

v tis. Sk
Slovintegra, a. s.
Trenčianske min. vody, a. s.
Granitol, a. s.
SI REAL, s. r. o.

Náklady
2008

2007

2008

16 648

14 185

32 981

124 669

3 543

3 979

35

78

5

11

3 490

3 946

5 794

21 460

6 613

6 558
1 253 360

SI Medical, s. r. o.
GEOSAN GAMA, s. r. o.
GasTrading, s. r. o.
Slovintegra Energy, s. r. o.
Portfin, o. c. p, a. s.

Výnosy

2007

476
7 846

6 957

416 279

429 139

1 343 303

105

420

6

6

16 770

14 446

Pohľadávky

v tis. Sk
Slovintegra, a. s.
Trenčianske min. vody, a. s.

Záväzky

2007

2008

2007

2008

1 933 762

2 198 030

31 383

2 227

13

4

305

30 000

304

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

30

128
206 794

SI Pharma, s. r. o.

30

GEOSAN GAMA, s. r. o.
GasTrading, s. r. o.
Slovintegra Energy, s. r. o.
Portfin, o. c. p, a. s.

554 094
30 976

SI Medical, s. r. o.

132 269

138 827

185 518

104 342

88 328

125

125

1 623 108

1 571 343

1 392

2 238

4

132 621

Nákup a predaj 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.

25
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Očakávaný budúci
vývoj skupiny
Rok 2009 bude rokom konsolidácie celej

Rok 2009 bude vzhľadom na prebiehajúcu

skupiny. V úvode roka sa chceme zamerať na

globálnu finančnú krízu poskytovať aj množ-

organizačné zmeny, ktoré nám majú pomôcť

stvo príležitostí z pohľadu nových biznisov.

k efektívnejšiemu fungovaniu celej skupi-

V tejto oblasti budeme preto pozorne sledovať

ny. Z dcérskych spoločností chceme vyčleniť

trh, a pokiaľ sa naskytne atraktívna investičná

takú agendu, ktorú má zmysel zabezpečovať

príležitosť, vynasnažíme sa ju využiť.

z jedného miesta a možno pri nej dosiahnuť
zníženie celkových nákladov. Tieto opatrenia
smerujú k tomu, aby sa dcérske spoločnosti
plne sústreďovali na tzv. core-biznis a ich manažmenty neboli zaťažované non-core aktivitami.
Našu významnú pozornosť budeme venovať
SI Energy, pre ktorú bude rok 2009 prvým
štandardným rokom fungovania. Naším cieľom
bude nájsť taký model fungovania elektrárne,
aby bola schopná generovať očakávanú obchodnú maržu. Pre zdravotné centrum Medissimo reprezentované spoločnosťou SI Medical
je rozhodujúcou úlohou dosiahnuť ukončenie
nábehu jeho prevádzky. Budeme sa sústreďovať na organizačné a personálne dobudovanie
tohto zdravotníckeho centra tak, aby poskytovalo špičkovú starostlivosť pre privátnych
a firemných klientov.

26

Konsolidovaná súvaha
Majetok (v tis. Sk)

Za obdobie
k 31. 12. 2007

Za obdobie
k 31. 12. 2008

Neobežný majetok

9 948 704

10 813 384

Budovy, pozemky, zariadenia

2 720 396

3 142 565

291 216

258 002

Goodwill
Nehmotný majetok

35 841

37 425

Ostatné investície na predaj

6 901 251

7 375 392

Obežný majetok

1 728 502

1 739 856

Zásoby

224 903

154 266

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné

599 838

667 152

32 486

16 406

Daňové pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka
Peňažné prostriedky a ekvivalenty
Ostatný obežný majetok
Majetok spolu

2 926

15 126

832 037

820 019

36 312

66 887

11 677 206

12 553 240
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Vlastné imanie a záväzky (v tis. Sk)

Vlastné imanie celkovo
Základné imanie
Vlastné akcie a podiely
Fondy
Menšinový podiel
Nerozdelený zisk/neuhradená strata

Za obdobie
k 31. 12. 2008

10 680 514

9 004 563

1 097 700

1 097 350

-420

0

1 121 650

1 298 616

77 913

-13 046

8 383 671

6 621 643

Záväzky celkovo

996 692

3 548 677

Dlhodobé záväzky

355 463

84 956

Dlhodobé úvery

250 386

37 262

Odložená daň

8 443

7 561

96 634

40 133

Krátkodobé záväzky

641 229

3 463 721

Záväzky z obchodného styku a ostatné

381 764

547 353

14 408

21 899

Ostatné dlhodobé záväzky/rezervy

Zamestnanecké požitky
Sociálne zabezpečenie

4 511

6 336

Daňové záväzky

19 636

10 738

Bankové úvery

19 610

456 795

Krátkodobé pôžičky

54 114

69 220

Krátkodobé rezervy
Ostatné krátkodobé záväzky
Vlastné imanie a záväzky celkovo

28

Za obdobie
k 31. 12. 2007

39 893

93 265

107 293

2 258 115

11 677 206

12 553 240

Konsolidovaný výkaz
ziskov a strát
v tis. Sk

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútropodnikových zásob
Spotreba materiálu a energie

Za obdobie
roku 2007

Za obdobie
roku 2008
32 385

54 491

2 266 416

2 924 583

3 260

-10 506

1 360 917

1 148 955

Predaný tovar

398 789

1 191 941

Osobné náklady

201 822

226 731

Odpisy

110 466

114 128

139 690

146 529

Ostatné náklady

181 326

84 265

Ostatné výnosy

139 380

79 002

Výnosové úroky

41 355

21 664

Nákladové úroky

77 609

19 692

2 204 011

1 638 385

Zníženie hodnoty pozemkov, budov, a zariadení
Služby

Predané cenné papiere a podiely

111 556

Náklady na precenenie

1119 709

Opravné položky k finančnému majetku

714 780

Ostatné finančné náklady

108 599

Výnosy z precenenia

166 189

Výsledok z predaja majetku
Tržby z predaja cenných papierov a podielov

487 482

1 831
2 024 852

1 459 764

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

327 466

172 884

Ostatné finančné výnosy

115 902

131 515

Zisk pred zdanením

167 787

-1 002 736

Daňové náklady

33 781

19 044

Zisk po zdanení

134 006

-1 021 780

Menšinový podiel

-37 705

-34 136
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Konsolidovaný výkaz
o vlastnom imaní
Vlastné imanie a záväzky
(v tis. Sk)
Vlastné imanie

10 852 225

Základné imanie
Vlastné akcie a podiely
Fondy

Prírastok

176 966

90 889

9 004 563

350

1 097 350

-420

-420

0

176 966

77 913

Nerozdelený zisk/neuhradená strata
výsledok hosp. minulých rokov

Za obdobie
k 31. 12. 2008

Úbytok

1 097 700

1 121 650

Menšinový podiel
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Za obdobie
k 31. 12. 2007

1 298 616
90 959

-13 046

983 545

7 785 688

8 555 382

6 621 643

8 769 233

výsledok hosp. bežného obdobia

171 711

-987 644

171 711

-987 644

úpravy

-385 562

385 562

176 401

-176 401

Konsolidovaný výkaz
peňažných tokov
– cashflow
v tis. Sk
Peňažné toky z hospodárskych činností
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie
Nepeňažné operácie

Za obdobie k
31. 12. 2008

Za obdobie k
31. 12. 2007
x

x

-1 002 736

167 787

65 105

-553 596

Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku

225 684

110 466

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

178 621

164 634

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov

-172 884

-327 466

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

-166 316

-501 230

2 289 446

-864 914

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu s výnimkou položiek,
ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

-94 009

-120 971

2 312 818

-710 602

70 637

-33 341

1 351 815

-1 250 723

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností

172 884

327 466

Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach pred peňažným tokom
dane z príjmov účtovnej jednotky a peňažným tokom z mimoriadnej činnosti

1 524 699

-923 257

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti
Zmena stavu zásob
Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach s výnimkou príjmov
a výdavkov, ktoré sa musia uvádzať v samostatných riadkoch

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky
Čistý peňažný tok z prevádzkových činností
Peňažné toky z investičných činností (IČ)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančných činností (FČ)

-31 349

-33 781

1 493 350

-957 038

x

x

-1 348 366

-674 525

258 002

1 239 914

-1 090 364

565 389

x

x

Výdavky súvisiace so znížením vlastného imania

-415 004

-439 480

Čistý peňažný tok z finančných činností

-415 004

-439 480

-12 018

-831 129

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

832 037

1 663 166

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

820 019

*832 037

Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov

* Obchodovateľné krátkodobé investície nie sú súčasťou peňažných ekvivalentov.
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