
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 2012 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2012 do: 30.6.2012

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 37 číslo:

Fax: smerové číslo 37 číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Časť 1.- Identifikácia emitenta

1.1.1991

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polročnej finančnej správy                  § 

47 ods. 4 zákona o burze

internet

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Základné imanie (v EUR):

Dátum zverejnenia

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 
správa zverejnená 

Hospodárske noviny

25.9.2012

Nitra 5

Plastika, a.s.

Novozámocká 222
949 05

macala@plastika.sk

Zakladateľ:
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo 
113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 Zák.č. 
111/1990Zb. o štátnom podniku.

v zmysle zákona o burze cenných papierov

00152781

Ing.Milan.Mačala

22 995 074

6530220, 6530550

akciová spoločnosť

www.plastika.sk

6530782



Predmet podnikania:

alebo

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       
BO: 30.6.  PO: 30.6.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      
BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, sprostredkovanie obchodu - výrobky z plastov, sprostredkovanie obchodu so strojmi a 
technickými potrebami,veľkoobchod s výrobkami s plastov, maloobchod s výrobkami s plastov, výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov, 
vykonávanie železničnej dopravy na vlečke, výroba tepla, rozvod elektriy, rozvod tepla 

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Časť 2. Účtovná závierka

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

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údajePriebežná  účtovná závierka podľa SAS

SAS

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       
BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

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

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 
podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú 

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem
účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v
účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa
§ 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú
závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak
rozhodne.

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah
skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Účtovná závierka-základné údaje
UPOZORNENIE                                                                 

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky
CASH-FLOW-Priama metóda                                               
BO: 30.6.  PO: 30.6.
CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    
BO: 30.6.  PO: 30.6.



nie

Dátum auditu:  --

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 
V zmysle § 35 ods.11 zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov pre účely polročnej finančnej správy spoločnosti Plastika,a.s. k 30.6.2012
zodpovedné osoby emitenta vyhlasujú, že polročná správa nebola overená audítorom.

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú 

účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Za prvý polrok 2012 dosiahla spoločnosť Plastika, a.s. stratu vo výške -2 040 006 €. Pri medziročnom porovnaní to predstavuje zníženie straty o 192 347 €.                               
Pridaná hodnota  medziročne poklesla z 792 700 € na 460 931 €. Celkové tržby poklesli v I.polroku 2012 v porovnaní s I.polrokom 2011 o 22,5 %. K 30.6.2012 v  porovnaní k 
31.12.2012 neobežný majetok poklesol z 22 199 371 € na 21 014 098 €. Obežný majetok spoločnosti sa v porovnaní k 31.12.2011 znížil z 11 294 117 € na 5 816 672 €. Celkové 
záväzky spoločnosti k 30.6.2012 sa za 6 mesiacov znížili z 28 309 308€ na 23 785 173 €. Podrobná analýza jednotlivých nákladových, výnosových a súvahových položiek sa nachádza 
v poznámkach k účtovným výkazom k 30.6.2012. Nepriaznivý dopad na vývoj HV mal hlavne pretrvávajúci pokles stavebnej výroby v I.polroku 2012 na Slovensku.

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

  --

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa 

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v 
skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)



b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas 
prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Nákup v sledovanom období : Plastika Hungária 29 tis.€, Plastika Machinery 18 tis.€, Druhá strategická 140 tis.€, DAN Slovakia 38 tis. €, Váhostav SK 14 tis. €                                                                                                                              

Predaj v sledovanom období : Plastika Bohemia 287 tis.€ , Plastika Hungária 172 tis.€, Plastika Machinery 14 tis.€, Druhá strategická 229 tis.€,DAN Slovakia   746 tis. €, Váhostav SK 256 tis.€       

Spoločnosť neurobila takéto zmeny už k uzatvoreným obchodom.

v poznámkach k účtovným výkazom k 30.6.2012. Nepriaznivý dopad na vývoj HV mal hlavne pretrvávajúci pokles stavebnej výroby v I.polroku 2012 na Slovensku.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

Nákup v sledovanom období :  Plastika Hungária 29 tis.€, Plastika Machinery 18 tis.€, Druhá strategická 140 tis.€,DAN Slovakia 38 tis.€, Váhostav SK 14 tis.€                                                                                                                                                                                               

Predaj v sledovanom období : Plastika Bohemia 287 tis.€ , Plastika Hungária 172 tis.€, Plastika Machinery 14 tis.€, Druhá strategická 229 tis.€, DAN Slovakia 746 tis.€, Váhostav SK 256 tis.€        

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období
Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to







Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Brutto Netto Netto

Korekcia
65 336 177 

38 218 646 

58 509 804 

37 495 706 

876 796 

868 891 

876 365 
868 555 

431 
336 

56 931 219 

36 361 161 

2 818 514 

13 619 739 
9 525 647 
39 311 123 
26 034 207 

892 522 
801 307 
289 320 

1 

701 789 

265 654 

46 393 

265 654 
265 654 

389 742 

6 539 612 

722 940 

2 269 406 

5 824 

475 164 

265 192 

1.1.2012-30.6.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2011-31.12.2011

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

001

Bežné účtovné obdobie

IČO:

Označ. STRANA AKTÍV
Číslo 
riadku

00152781

002

003

004

005

006

007

008

009

010

015

016

017

018

011

012

013

014

023

024

025

026

019

020

021

022

031

032

033

027

028

029

030

27 117 531 33 838 105 

21 014 098 22 199 371 

7 905 28 172 

95 143 

0 

0 

7 810 28 029 

0 

20 570 058 22 124 806 

0 

0 

13 276 916 14 702 830 

0 0 

2 818 514 2 825 791 

4 094 092 4 163 801 

289 320 278 932 

1 0 

0 0 

91 215 153 452 

46 393 46 393 

0 0 

0 0 

436 135 46 393 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5 816 672 11 294 117 

2 263 582 2 721 329 

389 742 0 

0 0 

475 164 689 724 

265 192 325 897 

Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I.

       3. Oceniteľné práva

       4. Goodwill

Dlhodobý nehmotný majetok sučet

A.I.  1. Aktivované náklady na vývoj

       2. Softvér

       7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

A.II.    1. Pozemky

2. Stavby

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

A.III.   1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby súčet

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

B.I.    1. Materiál

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby



922 981 

606 069 
5 824 

0 

0 

4 037 039 

717 116 

3 483 314 
640 345 

50 846 

502 879 
76 771 

233 167 

0 

26 402 

115 490 

91 275 

286 761 

0 

286 761 

2. Čistá hodnota zákazky 040

286 761 

034

039

041

042

043

035

036

037

038

049

050

051

052

044

045

046

047

048

059

060

053

054

055

056

061

062

057

058

922 981 1 108 913 

0 

0 0 

0 0 

600 245 596 795 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 319 923 8 344 474 

2 842 969 3 243 097 

0 

0 

0 

0 

426 108 439 795 

26 402 15 143 

50 846 4 661 582 

0 

233 167 228 314 

0 

115 490 153 187 

0 

286 761 344 617 

91 275 59 984 

0 
065

063

064

3. Výrobky

4. Zvieratá

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet

B.II.    1. Pohľadávky z obchodného styku

5. Tovar

6. Poskytnuté preddavky na zásoby

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

6. Iné pohľadávky

3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

B.III.  1. Pohľadávky z obchodného styku

3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

7. Odložená daňová pohľadávka

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet

2. Čistá hodnota zákazky

6. Sociálne poistenie

7. Daňové pohľadávky a dotácie

4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

B.IV.  1. Peniaze

2. Účty v bankách

8. Iné pohľadávky

B.IV. Finančné účty  súčet

Príjmy budúcich období dlhodobé

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

C. Časové rozlíšenie  súčet

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

4. Krátkodobý finančný majetok

344 617 

0 

C. 1. Náklady budúcich období dlhodobé

4. Príjmy budúcich období krátkodobé

Náklady budúcich období krátkodobé2.

3.



Označ. STRANA PASÍV
Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Spolu vlastné imanie a záväzky 066 27 117 531 33 838 105 
A. Vlastné imanie 067 -905 220 1 134 785 
A.I. Základné imanie súčet 068 22 995 074 22 995 074 
A.I.    1. Základné imanie 069 22 995 074 22 995 074 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 070
3. Zmena základného imania 071
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 072

A.II. Kapitálové fondy súčet 073 -3 217 658 -3 217 658 
A.II.   1. Emisné ážio 074

2. Ostatné kapitálové fondy 075
3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 076
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077 -2 205 329 -2 205 329 
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078 -1 012 329 -1 012 329 
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 079

A.III. Fondy zo zisku  súčet 080 0 0 
A.III.  1. Zákonný rezervný fond 081

2. Nedeliteľný fond 082
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 083

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 -18 642 630 -13 818 172 
A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 -4 824 458 

2. Neuhradená strata minulých rokov 086 -13 818 172 -13 818 172 
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 -2 040 006 -4 824 459 
B. Záväzky 088 23 785 173 28 309 308 
B.I. Rezervy súčet 089 140 258 231 537 
B.I.    1. Rezervy zákonné dlhodobé 090

2. Rezervy zákonné krátkodobé 091 5 515 44 068 
3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 125 561 125 595 
4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 9 182 61 874 

B.II. Dlhodobé záväzky  súčet 094 1 182 1 868 
B.II.   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 095

2. Čistá hodnota zákazky 096
3.  Dlhodobé  nevyfakturované dodávky 097

4.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke

098

5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 099
6. Dlhodobé prijaté preddavky 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu 101
8. Vydané dlhopisy 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu 103 1 182 1 868 

10. Ostatné dlhodobé záväzky 104
11. Odložený daňový záväzok 105

B.III. Krátkodobé záväzky súčet 106 5 491 666 5 664 729 
B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 107 4 748 262 5 142 455 

2. Čistá hodnota zákazky 108
3. Nevyfakturované dodávky 109 5 381 47 408 

4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 110

5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112
7. Záväzky voči zamestnancom 113 129 548 137 593 
8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 194 456 83 175 
9. Daňové záväzky a dotácie 115 301 862 13 257 

10. Ostatné záväzky 116 112 157 240 841 
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117 9 123 079 8 467 488 
B.V. Bankové úvery 118 9 028 988 13 943 686 
B.V.  1. Bankové úvery dlhodobé 119 5 515 680 10 121 242 

2. Bežné bankové úvery 120 3 513 308 3 822 444 
C. Časové rozlíšenie  súčet 121 4 237 578 4 394 012 
C.  1. Výdavky budúcich období dlhodobé 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123 3 852 25 401 
3. Výnosy budúcich období dlhodobé 124 3 851 032 3 851 032 
4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 382 694 517 579 

IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2011-31.12.2011
1.1.2012-30.6.2012

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.

Za obdobie od do:



bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

vykazované obdobie - časť 1 porovnateľné obdobie - časť 1

kumulatívne - časť 2 kumulatívne - časť 2

267 492 347 241 

1 315 049 1 772 290 

238 005 315 390 

1 161 146 1 507 534 

29 487 31 851 

153 903 264 756 

415 996 1 097 015 

3 841 192 5 211 300 

442 229 880 495 

3 639 717 4 620 260 

-76 817 42 618 

-245 669 -207 688 

50 584 173 902 

447 144 798 728 

432 576 999 689 

3 534 164 4 683 356 

358 788 900 355 

3 033 034 4 119 769 

73 788 99 334 

501 130 563 587 

12 907 129 177 

460 931 792 700 

218 962 236 889 

1 366 866 1 356 688 

154 893 168 067 

968 443 951 499 

1 438 1 663 

9 303 9 978 

56 809 9 978 

349 127 341 178 

5 822 60 915 

39 993 54 034 

25 820 31 310 

146 504 154 950 

199 847 151 357 

1 216 255 787 689 

12 191 3 618 

664 443 31 577 

185 989 

376 565 5 219 

1 681 96 450 

5 946 249 899 

47 041 53 042 

559 498 93 067 

21 978 19 541 

116 970 112 992 

-396 334 -350 699 

-1 544 234 -1 750 093 

0 0 

0 0 

01

TextOznač.

1.1.2011-30.6.2011

Za obdobie od do: 1.1.2012-30.6.2012

bezprostredne 

nasledujúce účtovné 

obdobie 

Skutočnosť 

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob2. 06

I. Tržby z predaja tovaru

Číslo 

riadku

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02

+

Výkaz ziskov a strát  priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.
IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Obchodná marža 03

II. Výroba 04

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05II.1.

3. Aktivácia 07

B. Výrobná spotreba 08

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávokB.1. 09

2. Služby 10

+ Pridaná hodnota 11

C. Osobné náklady 12

C. 1. Mzdové náklady 13

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14

3. Náklady na sociálne poistenie 15

4. Sociálne náklady 16

D. Dane a poplatky 17

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 

hmotného majetku
18

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19

23

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27

J. Predané cenné papiere a podiely 28

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29

VII.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti 

s podstatným vplyvom
30

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 31

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 35

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 36

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37

1 343 401 

937 170 

8 638 

367 680 

predpoklad

1 932 631 

1 603 178 

7 183 754 

329 453 

7 978 124 

321 

6 930 

239 512 

116 200 

29 913 

143 404 

1 175 876 

2 546 

-497 414 

0 

6 260 917 

2 046 660 

107 030 

687 340 

5 791 026 

469 891 



4 44 

11 341 

72 557 75 681 

503 707 401 696 

10 758 21 030 

29 544 34 469 

6 841 -12 337 

12 119 -7 769 

858 32 557 

9 495 123 143 

-69 494 -74 827 

-495 766 -482 260 

-465 828 -425 526 

-2 040 000 -2 232 353 

1 0 

6 0 

1 

6 

-465 829 -425 526 

-2 040 006 -2 232 353 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-465 828 -425 526 

-2 040 000 -2 232 353 

-465 829 -425 526 

-2 040 006 -2 232 353 

X. Výnosové úroky 38

N. Nákladové úroky 39

XI. Kurzové zisky 40

O. Kurzové straty 41

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43

XIII. Prevod finančných výnosov 44

R. Prevod finančných nákladov 45

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48

S.1. - splatná 49

2. - odložená 50

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51

XIV. Mimoriadne výnosy 52

T. Mimoriadne náklady 53

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55

U.1. - splatná 56

2. - odložená 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

425 

799 

1 

507 874 

-511 670 

3 423 

-1 009 084 

0 

-1 009 084 

0 

-1 009 084 

-1 009 084 

0 

0 



Z/S -2 040 000 -2 232 353 

A.1.
1 099 689 1 811 942 

A.1.1. 1 216 254 787 689 
A.1.2.

104 942 

A.1.3. -104 942 
A.1.4. -34 -98 586 
A.1.5. -118 877 485 700 
A.1.6. -214 290 266 681 
A.1.7. 0 
A.1.8. 503 687 401 696 
A.1.9. -11 340 

A.1.10.
-67 

A.1.11.
905 

A.1.12. -269 103 -31 578 

A.1.13. -18 775 

A.2.

384 558 -2 400 958 

A.2.1. 6 341 -1 047 624 
A.2.2. -173 063 -986 175 
A.2.3. 582 571 -310 592 

A.2.4. -31 291   -56 567   

-555 753   -2 821 369   

A.3. 11 340 
A.4.

A.6.

-555 742 -2 821 029 
A.7.

A.8.
A.9.

-555 742 -2 821 029 

B.1.
B.2. -3 320 -6 034 595 

B.3.

B.4.
B.5. 641 574 31 578 

B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

Skutočnosť (v EUR)

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

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

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

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

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

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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

Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

Zmena stavu zásob (-/+)

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov (-/+)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)

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

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

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a 

krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka   (-)

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

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. 

až A.1.13.)  (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

Ozn. Obsah položky
Vykazované 

obdobie

IČO: 00152781

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Názov účtovnej jednotky: Plastika, a.s.
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2011-30.6.2011
Za obdobie od do: 1.1.2012-30.6.2012



B.10.

B.11.
B.12.

B.13.

B.14.

B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19. -4 901 

B. 633 353 -6 003 017 

C.1. 0 0 
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.
C.2. 335 592 8 415 621 

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3. 9 378 438 

C.2.4. -962 817 

C.2.5. 335 592 
C.2.6.
C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

C.3. -498 786 384 640 

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.
C.8.
C.9.
C. -163 194 8 800 261 
D. -85 583 -23 785 
E. 228 314 229 524 

F. 142 730 205 739 

G. -838 42 238 

H. 141 892 247 977 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové
rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka (+/-).

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-) 

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z  investičnej činnosti (+)

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou(-)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.)

Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej  činnosti (-)

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,  s výnimkou  pôžičiek poskytnutých  
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou  konsolidovaného celku (+)
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 
1. Základné údaje o spoločnosti 
 

Obchodné meno a sídlo : Plastika, a.s. 
 Novozámocká 222, 949 05  Nitra 5 
 Slovenská republika 
Dátum založenia : 29. decembra 1990 
IČO : 00 152 781 
Hlavný predmet činnosti : - výroba výrobkov a polotovarov z plastov 

- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 
- veľkoobchod s výrobkami z plastov, 
maloobchod 

- výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 
Dňa 1. januára 1991 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom 
súde Nitra, oddiel Sa, vložka 183/N. 
V roku 2011 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.  

  
 
2. Zamestnanci 
 

Názov položky 2011 30.6.2012 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 271 276 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 

276 277 

Počet vedúcich zamestnancov 3 3 
 
 
3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
Táto účtovná závierka je riadna individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka Plastiky, a. s. Bola 
zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 30. júna 2012 podľa slovenských právnych predpisov, a 
to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.  
 
 
4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2011 
 
Riadne valné zhromaždenie sa bude konať v II. polroku 2012. 
 
 
5. Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní 
 
Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka : 
 

Spoločník, akcionár 
Výška podielu na 
základnom imaní Podiel na 

hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných položkách 

VI ako na ZI 
absolútne v % v % 

A b c d e 
Prvá strategická, a.s. 7 584 806 32,98% 32,98% 0,00% 
FINASIST, a.s. 7 204 304 31,33% 31,33% 0,00% 
Ostatní s podielom do 5% 8 205 964 35,69% 35,69% 0,00% 
          
          
Spolu 22 995 074 100,00% 100,00% 0,00% 
 
V priebehu polroka 2012 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov. 
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6. Členovia orgánov spoločnosti k 30. júnu 2012 : 
 
Predstavenstvo : 
Predseda Ing. Jozef Krištofčák, CSc.  – do 31.3.2012 
Podpredseda Ing. Juraj Široký 
Člen JUDr. Vladimír Balaník 
Člen Ing. Igor Mesároš 
Člen Ing. Róbert Varga 
 
Dozorná rada : 
Predseda Ing. Pavel Hollý 
Člen JUDr. Miroslav Hrabovský 
Člen Štefan Šimanský 
 
Výkonné vedenie : 
Generálny riaditeľ Ing. Jozef Krištofčák, CSc. od 1.5.2010 - do 31.3.2012 
 od 1.4.2012 poverený zastupovaním GR Ing. Igor  
 Mesároš 
Riaditeľ pre úsek obchodný Ing. Róbert Varga od 1.9.2006  
Riaditeľ pre úsek ekon.-personálny Ing. Igor Mesároš od 1.5.2010 
 

 
7. Konsolidovaná účtovná závierka 
 
Toto je nekonsolidovaná účtovná závierka, ale Plastika, a.s. patrí do skupiny podnikov, v ktorej sa 
zostavujú aj konsolidované účtovné závierky (pozri nižšie). 
 
V súlade so Slovenskými účtovnými predpismi, spoločnosť pripraví konsolidovanú účtovnú závierku. 
Celkové aktíva, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy sa podľa priloženej účtovnej závierky a podľa 
konsolidovanej účtovnej závierky môžu výrazne odlišovať. 
 
 

 
 
 
Spoločnosť Plastika, a.s., je pridruženou spoločnosťou spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom 
v Bratislave, Priemyselná 6, ktorá má 32,984 %-ný podiel na jej základom imaní. Spoločnosť Prvá 
strategická a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorú je možné dostať priamo v sídle 
uvedenej spoločnosti Priemyselná 6, 824 90 Bratislava.  
 
Spoločnosť Plastika, a.s. má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou so 100 %-ným podielom 
v týchto spoločnostiach:  

− Plastika Machinery, s.r.o., so sídlom v Nitre, Novozámocká cesta 222 
− Plastika Bohémia, s.r.o., so sídlom v Kolíne 4 
− PLASTIKA-NITRA d.o.o v likvidácii, Chorvátsko 
 

V spoločnom podniku Plastika Hungária, s.r.o., má Plastika, a.s. väčšinový podiel na základnom imaní, a 
to vo výške 99,20%.    
 
Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločností, ktoré ich zostavujú, t.j. Prvá strategická, 
a.s., Bratislava a Plastika, a.s., Nitra. 
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II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 
1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa od 
1.1.2009 vedie v peňažných jednotkách jednotnej európskej meny, t. j. v eurách.  

 
2. Účtovná závierka k 30.6.2012 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 

činnosti. Spoločnosť je závislá od krátkodobého financovania prostredníctvom úverov. S cieľom 
vyriešiť túto situáciu, sa vedenie spoločnosti snaží o reštrukturalizáciu úverového portfólia 
a zlepšení primeranosti pracovného kapitálu. Hlavný akcionár spoločnosti sa zaviazal finančne 
podporovať spoločnosť. V prvom polroku 2012 spoločnosť Finasist, a.s. ako jeden z hlavných 
akcionárov spoločnosti Plastika, a.s., poskytla 2 finančné výpomocí s celkovou výškou istín 
250 000,- EUR s lehotami splatnosti do 1 roka (podrobný rozpis v časti IV. bod 4.). Taktiež 
k 30.6.2012 spoločnosť Druhá strategická, a.s., ktorá je 100 %-tným vlastníkom Finasistu, a.s., 
jedného z hlavných akcionárov Plastiky, a.s., poskytla finančnú výpomoc v sume 70 000,- EUR so 
pslatnosťou do 31.12.2012, čím sa zaviazala finančne podporovať spoločnosť. Ďalej spoločnosti 
Finasist, a.s. a Prvá strategická, a.s. avalovali blankozmenku Plastiky, a.s. na zabezpečenie 
pohľadávky EXIMBANKY SR v súvislosti s čerpaním úveru na investičné projekty v celkovej výške. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že akcionár podporuje Plastiku, a.s., a v rámci svojich 
možností napomáha k stabilizácii finančnej situácie Plastiky. 

 
V  roku 2012 očakáva spoločnosť výsledok hospodárenia pred zdanením podľa podnikateľského 
zámeru stratu vo výške 1 984 364,- EUR. Zdroje vytvorené prevádzkovou činnosťou budú v celom 
objeme ponechané na krytie prevádzkových potrieb. Z celkových investičných projektov sa plánuje 
v roku 2012 realizácia v hodnote 50 000,- EUR. 
 
 

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za 
základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na 
dátum ich úhrady.  

 
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 

riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 
5. Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto 

okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. 
 
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky. Pohľadávky a záväzky sa v súvahe 

vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých 
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa 
nevykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok. 

 
7. Použitie odhadov. Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo 

odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných 
budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov 
a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. 

 
8. Vykázané dane. Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich 

precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových 
zákonov a predpisov pri ich uplatňovaní pri rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej 
závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov. 

 
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie 
 
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie 
jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto: 
a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je 

cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo, dovozná 
prirážka, montáž, poistenie a pod.),  
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b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktivácia) je ocenený skutočnými 
vlastnými nákladmi výroby/výkonu (priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady), 
nepriame náklady správneho charakteru, pokiaľ vytvorenie majetku má dlhodobý charakter 
(presahuje obdobie jedného roka),  

 
c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi; vlastné náklady 

zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa 
vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť, 

 
d) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje cenami obstarania, a s nákladmi súvisiacimi s obstaraním,  
 
e) zásoby obstarané kúpou: 

• nakupovaný tovar – obstarávacími cenami, pri rovnakom druhu sa používa FIFO metóda, do 
vedľajších nákladov vstupuje clo, dovozná prirážka, prepravné, poistné, skonto.  

• nakupovaný materiál – obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa FIFO 
metóda; do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné, skonto, poštovné, balné, recyklačný 
fond, nájomné (za obaly). 

 
f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: 

• nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky sú oceňované vlastnými nákladmi. Vlastnými 
nákladmi sa rozumie výška nákladov podľa operatívnych (plánovaných kalkulácií). Náklady podľa 
operatívnych (plánovaných) kalkulácií sú priame náklady stanovené v konkrétnych technických, 
technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou 
výroby pre uskutočňovanie výkonov, a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými 
nákladmi. Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, napríklad skontá, bonusy, rabaty, pričom 
ocenenie zásob sa o tieto položky znižuje. Nedokončená výroba sa oceňuje priamymi 
materiálovými nákladmi. Do oceňovania polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sú 
zahrnuté materiálové náklady, výrobná a zásobovacia réžia. Zmeny ocenenia zásob vytváraných 
vlastnou činnosťou v dôsledku zmien vstupov sú sledované na samostatných analytických účtoch 
polotovarov a výrobkov. Rozpustenie odchyliek zo zmeny cien sa vykonáva v pomere k spotrebe 
polotovarov a predaju výrobkov.  

 
g) zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného 

nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok 
obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, 

 
h) pohľadávky: 

• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou, 
• pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 

obstarávacou cenou,  
 

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka-diskont v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje 
ich súčasná hodnota v čase účtovania a vykazovania. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa 
oceňuje očakávanou menovitou hodnotou.   

 
i) krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok 

obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám), 
 
j) záväzky: 

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou, 

 
k) rezervy – v očakávanej výške záväzku, 

 
l) dlhopisy, pôžičky, úvery:  

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou, 

 
Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

m) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou, 
 
n) deriváty – nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou, 
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o) prenajatý majetok obstaraný formou finančného prenájmu a majetok obstaraný na základe zmluvy 
o kúpe prenajatej veci  je v súvahe vykázaný na účte 474-záväzky z nájmu v obstarávacej cene,  

 
p) daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov 

určujú z účtovného zisku pri sadzbe 19 %, po úpravách o pripočítané a odpočítané položky 
na daňové účely, 

 
q) daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku 

a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období; pri určení výšky 
odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom 
období, t. j. 19 %, 

 
10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie 
 
a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 

prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  
• Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť má vytvorenú dlhodobú rezervu 

na zamestnanecké pôžitky a dlhodobú rezervu na reklamácie. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.  

• Opravné položky: 
• k zásobám bez obratu nad 730 dní vo výške 100% podľa posúdenia ich využiteľnosti 

v spoločnosti alebo možného odpredaja, 
• k pohľadávkam po lehote splatnosti  nad 365 dní 100%,  
• k dlhodobému majetku na základe zhodnotenia účtovnej hodnoty vo vzťahu k možnej 

realizovateľnej cene. 
• Plán odpisov  

Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci 
zaradenia do používania.  
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú: 
 
Odpisová 
skupina 

Životnosť 
v rokoch 

Ročná odpisová skupina 
V 1. roku V ďaľších rokoch Zvýšená obstar.cena 

1 4 14,2 28,6 25 
2 8 6,2 13,4 12,5 
3 15 3,4 6,9 6,7 
4 12 8,34 8,34 8,34 
5 30 1,4 3,4 3,4 
6 40 1,5 2,5 2,5 

 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa : 

- plánu odpisov,  
- reálnej ekonomickej životnosti majetku – nadobudnutý po roku 2006, kde odpisy sú 

rovnomerné počas celej doby odpisovania. 
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov. 
 

b) Podiely na základnom imaní v ovládanej osobe sú ocenené metódou vlastného imania. 
 
11. Prepočet údajov v cudzích menách na jednotnú európsku menu 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na jednotnú európsku menu kurzom 
určeným v kurzovom lístku ECB ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej 
zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za jednotnú európsku menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto 
hodnoty nakúpené alebo predané. 
 
12. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód  
 
V polroku 2012 neboli zmeny účtovných zásad a účtovných metód. 
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III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
 
1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy) 
 
1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 
 

Dlhodobý nehmotný majetok 

30.6.2012 
Aktivova-

né 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né práva 

Goodwill 
Ostatný 
DNM 

Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 876 365 431 0 0 0 0 876 796 
Prírastky               0 
Úbytky               0 
Presuny               0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 876 365 431 0 0 0 0 876 796 

Oprávky 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 848 336 288 0 0 0 0 848 624 
Prírastky   20 219 48         20 268 
Úbytky               0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 868 555        336 0 0 0 0 868 891 

Opravné položky 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky               0 
Úbytky               0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 28 029 143 0 0 0 0 28 172 
Stav na konci účtovného obdobia 0 7 810 95 0 0 0 0 7 905 
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Dlhodobý nehmotný majetok 

2011 
Aktivova-

né 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né práva 

Goodwill 
Ostatný 
DNM 

Obsta-
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 876 365 431 0 0 0 0 876 796 
Prírastky               0 
Úbytky               0 
Presuny               0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 876 365 431 0 0 0 0 876 796 
Oprávky 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 807 019 192 0 0 0 0 807 211 
Prírastky   41 317 96         41 413 
Úbytky               0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 848 336 288 0 0 0 0 848 624 
Opravné položky 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky               0 
Úbytky               0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zostatková hodnota  
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 69  346 239 0 0 0 0 69 585 
Stav na konci účtovného obdobia 0 28 029 143 0 0 0 0 28 172 
 
 
Spoločnosť Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.
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1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 
 

Dlhodobý hmotný majetok 

30.6.2012 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný DHM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku účt. obdobia 2 825 791 13 688 454 42 326 294 0 0 971 595 278 932 0 60 091 066 
Prírastky 0 0 3 320     822 13 708 2 045 19 895 
Úbytky 7 277 68 715 3 018 490     79 895 3 320 2 044 3 179 741 
Presuny                 0 
Stav na konci účt. obdobia 2 818 514 13 619 739 39 311 123 0 0 892 522 289 320 1 56 931 219 

Oprávky 
Stav na začiatku účt. obdobia 0 9 385 467 27 623 464 0 0 818 143 0 0 37 827 074 
Prírastky   162 878 1 026 110     7 820     1 196 808 
Úbytky   56 942 2 615 367     24 656     2 696  965 
Stav na konci účt. obdobia 0 9 491 403 26 034 207   0 0 801 307 0 0 36 326 917 
Opravné položky 
Stav na začiatku účt. obdobia 0 139 186 0 0 0 0 0 0 139 186 
Prírastky                 0 
Úbytky      104 942              104 942 
Stav na konci účt. obdobia 0        34 244 0 0 0 0 0 0 34 244 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku účt. obdobia 2 825 791 4 163 801 14 702 830 0 0 153 452 278 932 0 22 124 806 
Stav na konci účt. obdobia 2 818 514 4 094 092 13 276 916 0 0 91 215 289 320                 1 20 570 058 
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Dlhodobý hmotný majetok 

2011 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný DHM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku účt. obdobia 2 931 235 13 706 180 30 859 779 0 0 997 252 2 854 540 4 622 607 55 971 593 
Prírastky 3 425 0 11 668 470     0 9 096 287 513 377 21 281 559 
Úbytky 108 869 17 726 201 955     25 657 11 671 895 5 135 984 17 162 086 
Presuny                 0 
Stav na konci účt. obdobia 2 825 791 13 688 454 42 326 294 0 0 971 595 278 932 0 60 091 066 

Oprávky  
Stav na začiatku účt. obdobia 0 9 073 631 26 152 465 0 0 823 923 0 0 36 050 019 
Prírastky   329 562 1 672 954     19 877     2 022 393 
Úbytky   17 726 201 955     25 657     245 338 
Stav na konci účt. obdobia 0 9 385 467 27 623 464 0 0 818 143 0 0 37 827 074 
Opravné položky  
Stav na začiatku účt. obdobia 0 139 186 0 0 0 0 0 0 139 186 
Prírastky                 0 
Úbytky                 0 
Stav na konci účt. obdobia 0 139 186 0 0 0 0 0 0 139 186 

Zostatková hodnota   
Stav na začiatku účt. obdobia 2 931 235 4 493 363 4 707 314 0 0 173 329 2 854 540 4 622 607 19 782 388 
Stav na konci účt. obdobia 2 825 791 4 163 801 14 702 830 0 0 153 452 278 932 0 22 124 806 
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Najväčšie úbytky DHM : 
 

- predaj súboru hnuteľných vecí spoločnosti Dan Slovakia, s.r.o. za predajnú cenu 620 000,-€ /s 
DPH 744 000,-€/ 

- nehnuteľnosti – pozemkov o výmere 818 m2 spoločnosti Europalt-Nitra, spol. s r.o. za 
predajnú cenu 13 576,- EUR  
 
 
1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 

Predmet poistenia Druh poistenia 
Poistná suma Názov a sídlo 

poisťovne 30.6.2012 2011 
Súbor osobných, resp. 
úžitkových motorových 
vozidiel 

Havarijné poistenie 
motorových vozidiel 

690 777,- EUR  715 695,- EUR Kooperatíva, 
Bratislava 

Budovy, stroje, 
zariadenia, elektronika, 
samostatné hnuteľné 
veci 

Živelné poistenie, 
Poistenie pre prípad 
odcudzenia, Poistenie 
strojov, Poistenie 
zodpovednosti za 
škodu, Poistenie 
elektroniky 

147 671 tis. EUR 155 936 tis. EUR Kooperatíva, 
Bratislava 

 
 
1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom 
 
V súvislosti s poskytnutím dlhodobého úveru na financovanie EU projektu je zriadené záložné právo na 
nehmotný a hmotný majetok v prospech EXIMBANKY SR. Údaje v nasledujúcich tabuľkách sú v EUR. 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota k 30.6.2012 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 29 831 357 
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať   
 
 
 
 
Špecifikácia DHM, na ktorý je zriadené záložné právo : 
 

Názov Znalecký posudok ZC účtovná 

Hala 04 + pozemok 
Znal.posudok č. 3/2011 z 10.1.2011 

4 016 513,10 667 741,01 

Administratívna budova + pozemok 
Znal.posudok č. 4/2011 z 10.1.2011 

1 557 126,20 924 059,49 

Hala 02 + pozemok 
Znal.posudok č. 1/2011 z 10.1.2011 

3 368 130,53 624 967,71 

Súbor nehnuteľností + pozemok 
Znal.posudok č.  2/2011 z 10.1.2011 

4 754 092,53 774 562,70 

Súbor hnuteľných vecí 
Centrálny notársky register 

- 272 827,20 

Hala 01 + pozemok 
Znal.posudok č.105/2009 z 11.5.2009 

3 666 441,46 639 811,87 

Súbor nehnuteľností + pozemok 
Znal.posudok č.  1/2011 z 21.2.2011 

894 921,73 465 261,41 

Stroje a zariadenia – vežový žeriav 
Znal.posudok  č. 1/2011 z 21.2.2011 

60 227,24 6 775,67 

Stroje a zariadenia – EU projekt 
Centrálny notársky register, zo dňa 
22.8.2011 

11 513 904,00 10 229 010,00 

Spolu 29 831 356,79 14 605 017,06 
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1.5. Výskumná a vývojová činnosť 
 
Plastika, a.s., neuskutočňuje výskumnú a vývojovú činnosť. 
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2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy) 
 
2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku 
 

Dlhodobý finančný majetok 

30.6.2012 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta-
rávaný 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky 

na DFM Spolu   
CP 

a podiely 
 kons. 

 DFM 
a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku účtovného obdobia 46 393 0 0 0 265 654 0 0 0 312 047 
Prírastky 0         389742    389 742 
Úbytky 0               0 
Presuny                 0 
Stav na konci účtovného obdobia 46 393 0 0 0 265 654 0 389 742 0 701 789 
Oceňovacie rozdiely - účet 414, 415 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky               0 
Úbytky                 0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0                  0 

Opravné položky 
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 265 654 0 0 0 265 654 
Prírastky               0 
Úbytky                 0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 265 654 0 0 0 265 654 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku účtovného obdobia 46 393 0 0 0 0 0 0 0 46 393 
Stav na konci účtovného obdobia 46 393 0 0 0 0 0 389 742 0 436 135 
 
 
Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok. 
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Dlhodobý finančný majetok 

2011 

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta-
rávaný 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky 

na DFM Spolu   
CP 

a podiely 
 kons. 

 DFM 
a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku účtovného obdobia 1 408 679 0 0 0 185 654 0 0 0 1 594 333 
Prírastky 675 608       80 000       755 608 
Úbytky 118 468               118 468 
Presuny                 0 
Stav na konci účtovného obdobia 1 965 819 0 0 0 265 654 0 0 0 2 231 473 
Oceňovacie rozdiely - účet 414, 415  
Stav na začiatku účtovného obdobia 1 408 679 0 0 0 0 0 0 0 1 408 679 
Prírastky 510 747               510 747 
Úbytky                 0 
Stav na konci účtovného obdobia 1 919 426 0 0 0 0 0 0 0 1 919 426 

Opravné položky  
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 185 654 0 0 0 185 654 
Prírastky         80 000       80 000 
Úbytky                 0 
Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 265 654 0 0 0 265 654 

Zostatková hodnota    
Stav na začiatku účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stav na konci účtovného obdobia 46 393 0 0 0 0 0 0 0 46 393 
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2.2. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 
 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený 
DFM 

30.6.2012 

Podiel ÚJ na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 
právach v % 

Hodnota 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 
v ktorej má ÚJ 

umiestnený DFM 

Účtovná 
hodnota DFM 

 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 
a b c d e f 

Dcérske účtovné jednotky 
Plastika-Machinery, s.r.o., Novozámocká 222, 949 05 Nitra, SK 100,00% 100,00% -127 390 -50 859 0 
Plastika Bohémia, s.r.o., Zengrova 131, 280 02 Kolín IV, CZ 100,00% 100,00% 51 460 -81 824 0 
Plastika Hungária, s.r.o., Egerbocs utca 7/A, 1172 Budapest, HU 99,20% 99,20% 101 320 -37 750 46 393 
PLASTIKA-Nitra, d.o.o.- u likvidaciji, XIII Vrbik 1, 100 00 Zagreb, HR 100,00% 100,00% v likvid. v likvid. v likvid. 
            
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 
            
            
            
Ostatné realizovateľné CP a podiely   
            
            
            
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 
          389 742  
            
Dlhodobý finančný majetok spolu x x x x 436 135 
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2.3. Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. 026 súvahy) 
 
 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej 
má ÚJ umiestnený ostatný DFM 

30.6.2012 

Podiel ÚJ na ZI 
v % 

Podiel ÚJ na 
hlasovacích 
právach v % 

Hodnota 
vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 
ostatný DFM 

Výsledok 
hospodárenia 
ÚJ, v ktorej má 
ÚJ umiestnený 
ostatný DFM 

Obstarávacia 
cena v EUR 

Opravná 
položka v 

EUR 

a b c d e f g 
Plastika-Machinery, s.r.o. 100,00% 100,00% -127 390 -50 859 265 654 265 654 
Ostatný dlhodobý finančný majetok spolu x x x x 265 654 265 654 
 
 
Spoločnosť Plastika, a.s. navýšila vlastné imanie dcérskej spoločnosti Plastika-Machinery, s.r.o. nepeňažnými kapitálovými vkladmi – pohľadávkami pre posilnenie 
finančnej stability spoločnosti. 
 
 
2.4. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r. 024 súvahy) 
 
Plastika, a.s. nevlastnila v roku 2011 realizovateľné cenné papiere a podiely. 
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3. Zásoby (r. 031 súvahy)  
 
Informácie o opravných položkách k zásobám : 
 

Zásoby 

30.6.2012 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba  
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie 
OP 

z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

z 
účtovníctva 

a b c d e f 
Materiál 61 085 0 61 085 0 0 
Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 664 0 664 0 0 
Výrobky 53 203 0 53 203 0 0 
Zvieratá  0   0 0 0 
Tovar 15 696 0 9 872 0 5 824 
Nehnuteľnosť na predaj 0   0 0 0 
Poskytnuté preddavky na 
zásoby 0   0 0 0 
Zásoby spolu 130 648 0 124 824 0 5 824 
 
V zásobách sa vyskytujú položky, na ktoré je vytvorená opravná položka z dôvodov ocenenia pomaly 
obrátkových zásob materiálu, výrobkov a tovaru, pre ktoré spoločnosť hľadá možné spôsoby využitia 
alebo odpredaja so zľavou. 
 
Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo : 
 

Zásoby Hodnota za rok 2011 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 
1 523 226 

 
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi 
nakladať   
 
Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k 30.6.2012 predstavuje čiastku 922 981,- EUR 
a taktiež na tovar v sume 600 245,- EUR. 
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4. Pohľadávky (r. 038 a 046 súvahy) 
 
4.1. Členenie pohľadávok celkom,  vrátane skupiny: 
 
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok 
 

Názov položky V lehote 
splatnosti 

Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky 
spolu 

a b c d 
Dlhodobé pohľadávky 
Pohľadávky  z obchodného styku     0 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej jednotke     0 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku     0 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu     0 
Iné pohľadávky     0 
Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 
Pohľadávky z obchodného styku 1 891 564 1 591 750 3 483 314 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej jednotke     0 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku     0 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu     0 
Sociálne poistenie     0 
Daňové pohľadávky a dotácie 50 847   50 847 
Iné pohľadávky 11 798 491 080 502 878 
Krátkodobé pohľadávky spolu 1 954 209 2 082 830 4 037 039 
 
 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
30.6.2012 2011 doby splatnosti 

a b c 
Pohľadávky po lehote splatnosti 

2 082 830 2 469 139 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka 1 954 209 6 586 505 
Krátkodobé pohľadávky spolu 4 037 039 9 055 644 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden 
rok až päť rokov 0 0 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou 
ako päť rokov 0 0 
Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 
                             
Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.  
 
 
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči spriazneným osobám : 
 

Dcérska spoločnosť 30.6.2012 2011 

Plastika-Machinery, s.r.o. 22 776 10 487 
Plastika Bohémia, s.r.o. 417 649 688 893 
Plastika Hungária, s.r.o. 218 494 206 186 
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii 115 791 115 791 
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4.2. Opravné položky k pohľadávkam 
 
Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam : 
 

Pohľadávky 

30.6.2012 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba 
Zúčtovanie OP 

z dôvodu 
zániku 

opodstatnenos
ti 

Zúčtovanie 
OP 

z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

z 
účtovníctva 

a b c d e f 
Pohľadávky z obchodného 
styku  518 607 48 243 42 296 0 524 554 
Pohľadávky voči dcérskej 
účtovnej jednotke 
a materskej účtovnej 
jednotke 115 791       115 791 
Ostatné pohľadávky v rámci 
kons. celku 0       0 
Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 0       0 
Iné pohľadávky 76 771       76 771 
Opravné položky spolu 711 169 48 243 42 296 0 717 116 
 
Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky 
po lehote splatnosti nad 365 dní tvorila spoločnosť opravnú položku vo výške 100 %.  
 
 

 
 

4.3. Zabezpečenie pohľadávok 
 
Plastika, a.s. má uzatvorenú s Eximbankou, a.s. Rámcovú poistnú zmluvu č. 01-012-0001334-0000 pre 
poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia zo dňa 1.8.2009 
  
 
4.4. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami 
 
Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom : 
 
Od 10.12.2010 Plastika, a.s. zriadila záložné právo v prospech EXIMBANKY SR, v ktorom záložca dáva 
záložnému veriteľovi do zálohu svoje súčasné aj budúce pohľadávky voči všetkým veriteľom. 
 

Opis predmetu záložného práva 
30.6.2012 

Hodnota  
 predmetu 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia     
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x 2 842 970 
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať x   
 
Špecifikácia záložného práva k pohľadávkam : 
Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 30.6.2012 je 2 842 970,- EUR. Dlhodobé 
pohľadávky z obchodného styku spoločnosť k 30.6.2012 neeviduje. 
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Informácie o odloženej daňovej pohľadávke : 
 

Názov položky 2012 2011 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou 
základňou, z toho: 3 086 480 
odpočítateľné 2 789 827 
zdaniteľné 5 876 307 
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: -178 591 
odpočítateľné 178 591 
zdaniteľné 0 
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 12 418 621 
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty   
Sadzba dane z príjmov ( v %) 19% 
Odložená daňová pohľadávka 1 807 039 
Uplatnená daňová pohľadávka     
Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov     
Zaúčtovaná do vlastného imania     
Odložený daňový záväzok     
Zmena odloženého daňového záväzku     
Zaúčtovaná ako náklad     
Zaúčtovaná do vlastného imania     
 
 
Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 %. 
Keďže nemožno s určitosťou predpokladať, že spoločnosť bude v budúcnosti dosahovať dostatočné 
daňové zisky, návratnosť daňovej pohľadávky je neistá a preto sa odložená daňová pohľadávka v týchto 
účtovných výkazoch nezohľadnila. 
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Výpočet odloženej daňovej pohľadávky (špecifikácia) k 31.12.2011: 
 
 
 

 Daňová hodnota Dočasný rozdiel Účtovná hodnota 

Aktíva (+) 

Investičný majetok 6 316 190,42 4 866 613,78 11 182 804,20 

EU projekt - Investičný majetok 9 820 724,00 1 009 693,00 10 830 417,00 

EU projekt - Dotácia  677 272,00 -403 877,20 273 394,80 

Finančné investície 1 965 818,57 -1 965 818,57 0,00 

Zásoby (len OP) 0,00 -130 648,20 -130 648,20 

Pohľadávky (len OP) -421 686,34 -289 483,31 -711 169,65 

    0,00   

    0,00   

Medzisucet 18 358 318,65 3 086 479,50 21 444 798,15 

Pasíva (-)       

Dlhodobé rezervy 0,00 -125 595,14 -125 595,14 

Vyúčtované a nezaplatené úroky z omeškania 0,00 -45 365,56 -45 365,56 

Nezaplatené záväzky (od splatnosti uplynulo 36 mesiacov) 0,00 -7 630,16 -7 630,16 

    0,00   

    0,00   

Medzisúčet 0,00 -178 590,86 -178 590,86 

Net 18 358 318,65 2 907 888,64 21 266 207,29 

Výpočet Odloženej dane 
  

Daňová sadzba 0,19 

Umoritelne daňové straty 12 418 621,40 

Odložená daňová pohľadávka / (-) záväzok -552 498,84 

Odložená daňová pohľadávka z umoriteľných strát 2 359 538,07 

Odložená daňová pohľadávka(+)/ záväzok (-) k 31.12. 1 807 039,22 

Odložená daňová pohľadávka(+)/ záväzok (-) k 1.1. 0,00 

Odložená daň - výnos (+)/ náklad (-) do VZaS 
 

1 807 039,22 
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5. Finančné účty  (r. 055 súvahy)  
 
Informácie o krátkodobom finančnom majetku : 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Pokladnica, ceniny 26 402 15 143 
Bežné bankové účty 115 490 153 187 
Bankové účty termínované 0 0 
Peniaze na ceste 0 0 
Spolu 141 892 168 330 
 
 

Krátkodobý  finančný majetok 

30.6.2012 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci 
účtovného obdobia 

a b c d e 
Majetkové CP na obchodovanie       0 
Dlhové CP na obchodovanie       0 
Emisné kvóty 59 984 60 330 29 039 91 275 
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti       0 
Ostatné realizovateľné CP       0 
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku       0 
Krátkodobý finančný majetok spolu 59 984 60 330 29 039                       91 275 
 
 
Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok. 
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6. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy) 
 
Informácie o položkách časového rozlíšenia : 
 

Opis položky časového rozlíšenia 30.6.2012 2011 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:  0 0 
      
    
      
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 286 761  344 616 
NBO - poistenie 5 589 17 288 
NBO - zmenkové úroky 140 683 316 369 
NBO - náklady na IT 1 735 8 231 
NBO-dane, poplatky 138 727 
NBO - ostatné 27 2 728 
  
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 
      
      
      
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0 
      
      
      
 
 
 
IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
 
1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy)  

 
1.1. Informácie o vlastnom imaní 
 
Základné imanie pozostáva zo 692 750 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 
33,1939 EUR. Základné imanie je celé upísané a splatené. 
 
1.2. Hospodársky výsledok   k 30.6.2012 
 
K 30.6.2012 spoločnosť vykázala stratu vo výške 2 040 006,- EUR. 
 
 
1.3. Hospodársky výsledok   za rok 2011 
 
Za rok 2011 spoločnosť vykázala stratu vo výške 4 824 458,49 EUR. 
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2. Rezervy (r. 089 súvahy) 
 
Informácie o rezervách : 
 

Názov položky 

30.6.2012 
Stav na začiatku 

účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného obdobia 
a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 125 595 0 0 0 125 561 
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky 82 595 0 0   82 595 
Rezerva na reklamácie 43 000                     0 34   42 966 
          0 
Krátkodobé rezervy, z toho: 105 942 0 91 245 0 14 697 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 44 068 0 38 553   5 515 
Rezerva na audit, overenie spolu 12 000 0 7 500   4 500 
Vypustené emisie CO2 29 039 0 29 039    0 
Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále 20 385 0 16 153   4 682 
          0 
 
 

Názov položky 

2011 
Stav na začiatku 

účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného obdobia 
A b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho: 124 595 43 000 42 000 0 125 595 
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky 82 595 0 0   82 595 
Rezerva na reklamácie 42 000 43 000 42 000   43 000 
          0 
Krátkodobé rezervy, z toho: 120 821 105 942 120 821 0 105 942 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 62 337 44 068 62 337   44 068 
Rezerva na prémie a odmeny 21 500 12 000 21 500   12 000 
Rezerva na audit, overenie spolu 36 984 29 039 36 984   29 039 
Vypustené emisie CO2 0 20 835 0   20 835 
          0 
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Spoločnosť vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky vo výške 44 068,- EUR.  
Ku dňu 31.12.2010 bola aktualizovaná výška dlhodobej rezervy na zamestnanecké pôžitky, a to na 
hodnotu 82 595,14 EUR. 
Spoločnosť vytvorila dlhodobú rezervu na reklamácie vo výške 43 000,- EUR.  
 
 
3. Záväzky (r. 094 a 106 súvahy)  
 
Informácie o záväzkoch : 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 
Záväzky po lehote splatnosti 4 381 659 3 616 971 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 1 110 007 2 047 758 
Krátkodobé záväzky spolu 5 491 666 5 664 729 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 1 182 1 868 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov     
Dlhodobé záväzky spolu 1 182 1 868 
 
 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči spriazneným osobám : 
 

Dcérska spoločnosť 30.6.2012 2011 

Plastika-Machinery, s.r.o. 3 502 0 
Plastika Bohémia, s.r.o. 0 64 
Plastika Hungária, Kft. 0 0 
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii 0 0 

 
 
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu : 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Začiatočný stav sociálneho fondu 1 868 1 833 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 9 468 18 723 
Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0 
Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0 
Tvorba sociálneho fondu spolu 9 468 18 723 
Čerpanie sociálneho fondu  10 154 18 688 
Konečný zostatok sociálneho fondu 1 182 1 868 
 
4. Bankové úvery a výpomoci (r. 118 súvahy) 
 
Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách : 
 

Názov položky Mena Úrok Dátum 
splatnosti 

30.6.2012 2011 
p. a. 
v % 

a b c d e f 
Dlhodobé bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 
4,429% /6M EURIBOR-

0,929%+3,5%p.a.=4,429% 31.12.2016 5 515 680 10 121 242 
            
            
Krátkodobé bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 
4,429% /6M EURIBOR-

0,929%+3,5%p.a.=4,429% 31.12.2016 726 916 1 034 196 
Privat banka, a.s. - 
prevádz.úver EUR 6,50% 31.5.2012 2 785 766 2 785 766 
Tatra banka - VISA karta EUR     626 2 469 
Privat banka, a.s. - BÚ EUR     0 0 
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Plastika, a.s. ku dňu 27.6.2011 dočerpala dlhodobý úver poskytnutý EXIMBANKOU SR na realizáciu EU 
projektu v celkovej výške 11 513 904,- EUR, ktorého zostatok ku dňu 30.6.2012 predstavuje čiastku 
6 242 595,77 EUR, pričom 20.3.2012 Plastika, a.s. obdržala finančný príspevok z EU fondov  v sume 
4 605 561,59€.  
Prevádzkový úver poskytnutý Privat bankou, a.s. bol prolongovaný do 31.1.2013. 
 

Názov položky Mena Úrok 
Dátum 

splatnosti 
30.6.2012 2011 

 
 

2010 
 

p. a.  
v %  

a b c d e f g 
Dlhodobé pôžičky   
              
              
Krátkodobé pôžičky   
Finasist, a.s. Eur 3,50% 1.3.2011 25 000 
Finasist, a.s. Eur 3,50% 27.5.2011 80 000 
Finasist, a.s. Eur 3,50% 9.9.2011   150 000 
Finasist, a.s. Eur 3,50% 27.9.2011   310 625 
Finasist, a.s. Eur 3,50% 12.10.2011   280 000 
Finasist, a.s. Eur 3,50% 12.10.2011   120 000 
Finasist, a.s. Eur 3,50% 12.10.2011   70 000 
Finasist, a.s. Eur 4,90% 28.11.2011   1 000 000 
Druhá strategická, a.s. Eur 4,00% 14.9.2012 706 013 706 013 
Druhá strategická, a.s. Eur 4,50% 23.11.2012 1 422 367 1 735 192 
Finasist, a.s. Eur 3,50% 29.2.2012 25 872  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 14.3.2012 100 000  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 6.4.2012 100 000  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 24.5.2012 70 000  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 25.5.2012 82 792  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 31.5.2012 50 000  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 5.6.2012 100 000  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 21.6.2012 100 000   
Finasist, a.s. Eur 4,00% 1.7.2012 90 000   
Finasist, a.s. Eur 4,00% 1.9.2012 155 236  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 1.9.2012 321 467  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 1.10.2012 486 299  
Finasist, a.s. Eur 5,30% 1.12.2012 1 053 162  
Finasist, a.s. Eur 5,30% 1.12.2012 500 000  
Finasist, a.s. Eur 5,30% 1.12.2012 2 600 000  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 1.1.2013 100 000  

  
Finasist, a.s. Eur 4,00% 31.12.2012 150 000  
Druhá strategická,a.s. Eur 4,00% 31.12.2012 70 000     
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5. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy) 
 
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 
      
  
      
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 3 852  25 401 
Výdavky BO - bankové úroky 0 20 429 
Výdavky BO - ostatné 3 852 4 972 
  
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 3 851 032 3 851 032 
Výnosy BO - EU projekt 3 851 032 3 851 032 
Výnosy BO - dotácia - Recykl.fond - linka Starlinger     
      
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 382 694 517 579 
Výnosy BO - dotácia - EU projekt 240 572 481 135 
Výnosy BO - dotácia - Recykl.fond - linka Starlinger 0 5 499 
Výnosy BO - SAMRS - Projekt Kovačica    50 847    
Emisné kvóty 91 275 30 945 
 
 
Plastika, a.s. ukončila v riadnom termíne, t.j. ku dňu 30.6.2011 realizáciu EU projektu, na základe čoho 
bol zaúčtovaný nárok na priznanie dotácie vo výške 4 605 561,60 EUR, ktorú spoločnosť aj obdržala. 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bola zaúčtovaná alikvótna časť príspevku do výnosov, a to v závislosti 
od odpisového plánu a životnosti strojov a zariadení /k 30.6.2012 – 240 563,-€/ 
 
 
6. Deriváty 
 
V roku 2011 Plastika, a.s. nevyužívala služby v oblasti derivátov. 
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7. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 

Názov 30.6.2012 2011 
položky Splatnosť Splatnosť 

  
do jedného 
roka vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako päť 
rokov 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako päť 
rokov 

a b c d e f g 
Unicredit Leasing-Hosokawa- istina 26 242 - - 102 642 -  - 

                                         - finančný náklad 0 - - 2 327 - - 
Unicredit Leasing-vstrek.stroj Engel Viktory- istina 0 - - 18 205 - - 
                                         - finančný náklad 0 - - 138 - - 
Oberbank Leasing s.r.o.- vstr.stroj Engel ES 5550/600HL- istina - - - - - - 
                                         - finančný náklad - - - - - - 
Impuls Leasing Slovakia, s.r.o.- zar.  na RTN- istina 12 907 - - 57 337 - - 
                                         - finančný náklad                   40 - - 1 396 - - 
Impuls Leasing Slovakia, s.r.o.- Battenfeld - istina 12 902 - - 51 654 - - 
                                         - finančný náklad 41 - - 1 097                     - - 
Impuls Leasing Slovakia, s.r.o.- Škoda Octavia - istina 701 - - 2 757 - - 
                                         - finančný náklad 2 - - 57 - - 
Impuls Leasing Slovakia, s.r.o.- Škoda Fabia - istina 573 - - 2 254                    - - 
                                         - finančný náklad 2 - - 46 - - 
Impuls Leasing Slovakia, s.r.o.- Škoda Fabia - istina 573 - - 2 254 -   
                                         - finančný náklad                    2 - - 46 -   
Spolu - istina 53 898 - - 237 102                     - - 
Finančný náklad 87 - - 5 107 - - 
Spolu           53 985 - - 242 210 - - 
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V. VÝNOSY 
 
 
Tržby – informácie o tržbách 
 

Oblasť odbytu 
Rúry Vstrekované výrobky 

Expandovaný 
polystyrén 

Fólie Ostatný predaj Služby 

30.6.2012 2011 30.6.2012 2011 30.6.2012 2011 30.6.2012 2011 30.6.2012 2011 30.6.2012 2011 
a b c d e f g h i j k l m 

Tuzemsko 1 312 275 5 063 321 568 990 1 780 261 8 223 18 533 139 458 460 166 664 442 478 650 143 686 287 256 
Česká 
republika      267 341 548 835 191 485 375 266     446 981 975 884         
Ostatný export 174 404 703 220 804 051 2 203 998     162 149 477 626         
Spolu 1 754 020 6 315 376 1 564 526 4 359 525 8 223 18 533 748 588 1 913 676 664 442 478 650 143 686 287 256 

 
 
Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 
 

Názov položky 

30.6.2012 2011 
Zmena stavu 

vnútroorganizačných 
zásob 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 30.6.2012 2011 

a b c d e f 
Nedokončená výroba  

412 353 326 561 281 208 -413 353 -743 260 a polotovary vlastnej výroby 
Výrobky 1 162 116 1 162 116 1 486 401 113 480 511 257 
Zvieratá           

Spolu 
1 488 
677 

1 488 
677 

1 767 
609  -299 873 -232 003 

Manká a škody x x x -46 929 
Reprezentačné x x x   
Dary x x x   
Iné x x x 53 868 34 324 

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze 
ziskov a strát x x x -245 669 -197 679 
  



Plastika, a. s. 
Poznámky k účtovným výkazom 
k 30. júnu 2012 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak) 
 

 30

Aktivácia 
 
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti 
a mimoriadnej činnosti : 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  447 144 1 398 992 
Aktivácia materiálu a tovaru 438 082 1 201 988 
Aktivácia vnútroorganizačných služieb 9 062 14 439 
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0 182 565 
      
      
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, 
z toho:     
Tržby z predaja dlhodobého majetku 641 574 207 938 
Tržby z predaja materiálu 22 869 46 402 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 559 498 437 836 
      
Finančné výnosy, z toho:     
Kurzové zisky, z toho: 29 544 32 863 
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 9 805 78 
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:     
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0 0 
Výnosové úroky 115 725 
      
Mimoriadne výnosy, z toho: 
      
      
 
Medzi významné položky vplývajúce na aktiváciu patrí aktivácia tovaru na predajné miesta. 
 
Na ostatné výnosy z hospodárskej činnosti majú najvýraznejší vplyv : 

- zúčtovanie alikvótnej časti dotácie na EU projekt, t.j. čiastky 240 562,80 EUR v závislosti 
od odpisového plánu a životnosti strojných zariadení, 

 
 
Informácie o čistom obrate 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Tržby za vlastné výrobky 3 496 032 8 522 538 
Tržby z predaja služieb 143 686 287 256 
Tržby za tovar 1 315 050 4 563 222 
Výnosy zo zákazky 0 0 
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0 
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 0 0 
Čistý obrat celkom 4 954 768 13 373 016 
 



Plastika, a. s. 
Poznámky k účtovným výkazom 
k 30. júnu 2012 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak) 
 

 31

VI. NÁKLADY 
 
Informácie o nákladoch 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 501 130 1 153 716 
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 0 17 240 
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 0 17 000 
iné uisťovacie audítorské služby     
súvisiace audítorské služby 0 240 
daňové poradenstvo  996   
ostatné neaudítorské služby     
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 500 134 1 136 476 
Opravy a údržba 56 167 159 734 
Cestovné 26 038 72 061 
Náklady na reprezentáciu 1 012 11 359 
Cestná preprava 53 904 192 024 
Železničná preprava 29 307 42 225 
Telefóny, poštové služby 18 978 43 316 
Zneškodňovanie odpadov, upratovanie 1 384 6 111 
Certifikácie 5 498 16 028 
Strážna služba 48 994 97 988 
Prenájom 145 743 298 560 
Služby poradenské, právne, školenia 10 046 25 936 
Iné    103 063 171 134 
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho:     
Náklady na predaný tovar 1 171 017 4 152 068 
Tvorba a zúčtovanie OP k tovaru 70 956 6 041 
Spotreba materiálu 2 430 831 6 562 177 
Tvorba a zúčtovanie OP k materiálu 61 085 41 939 
Spotreba energie 663 289 1 153 434 
Osobné náklady 1 366 866 2 840 960 
Dane a poplatky 146 504 293 378 
Odpisy k DNM a DHM 1 216 255 2 063 805 
Zostatková cena predaného DNM a DHM 372 471 108 869 
Zostatková cena predaného materiálu 4 094 22 834 
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k obchodným pohľadávkam 5 946 35 716 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho : 116 970 474 809 
Zmluvné pokuty a penále 4 109 101 859 
Ostatné pokuty a penále 0 44 783 
Odpis pohľadávok 0 40 
Vypustené emisie CO2                 0 31 644 
Manká a škody 2 863 65 913 
Ostatné náklady 109 998 230 570 
Finančné náklady, z toho:     
Kurzové straty, z toho: 12 119 81 608 
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 5 726 55 787 
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:     
Predané cenné papiere a podiely 0 0 
Tvorba a zúčtovanie OP k FM a finančným pohľadávkam                 0 80 000 
Nákladové úroky 503 707 1 045 028 
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 495 8 153 
Mimoriadne náklady, z toho:     
      
      
 
Najvyšší podiel na ostatných nákladoch z hospodárskej činnosti má poistenie majetku v sume 99 249,02 
EUR a ostatné poistenie v čiastke 10 514,37 EUR. 
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VII. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Sadzba dane z príjmov pre rok 2011 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.  
Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 %. 
Keďže nemožno s určitosťou predpokladať, že spoločnosť bude v budúcnosti dosahovať dostatočné 
daňové zisky, návratnosť daňovej pohľadávky je neistá a preto sa odložená daňová pohľadávka v týchto 
účtovných výkazoch nezohľadnila. 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov     
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov     
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 
pohľadávka neúčtovala     
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom 
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach   
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 1 807 039 
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov     
 

Názov položky 
30.6.2012 2011 

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v % 
a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred  
zdanením, z toho: x x -4 824 441 x x 
teoretická daň      x     
Daňovo neuznané náklady     910 553     
Výnosy nepodliehajúce dani     1 473 675     
Umorenie daňovej straty           
Spolu     -5 387 563     
Splatná daň z príjmov     x     
Odložená daň z príjmov     x     
Celková daň z príjmov  0   x 0   
 
 
 
 
VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 
 
Obmedzenie disponovania s majetkom : 
 

Názov položky 30.6.2012 2011 

Prenajatý majetok     
Majetok v nájme (operatívny prenájom)     
Majetok prijatý do úschovy     
Pohľadávky z derivátov     
Záväzky z opcií derivátov     
Odpísané pohľadávky     
Pohľadávky z leasingu     
Záväzky z leasingu 108 861  237 102 
Iné položky - zriadené záložné právo na DHM, zásoby a pohľadávky 34 380 035 34 780 163 
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VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 
 
Potenciálne záväzky zo súdnych sporov: 
 
Súdny spor s Colnicou Nitra vo veci dovymerania spotrebnej dani z liehu za roky 1996 – 1998. Súdny 
spor je v hodnote 398 327,03 EUR. V tejto veci Najvyšší súd SR zo dňa 31. januára 2005 rozhodol 
v prospech spoločnosti a rozhodol tak, že vec vrátil na ďalšie rozhodnutie Colnému riaditeľstvu SR za 
účelom doplnenia dokladov na opätovné rozhodnutie.  
Od roku 2005 nebol vykonaný žiaden právny úkon, nakoľko Colný úrad v Nitre vo veci nekoná. 

Druh podmieneného záväzku 

30.6.2012 

Hodnota celkom 
Hodnota voči 

spriazneným osobám 
Zo súdnych rozhodnutí 398 327 0 
Z poskytnutých záruk     
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     
Zo zmluvy o podriadenom záväzku     
Z ručenia     
Iné podmienené záväzky     

Druh podmieneného záväzku 

2011 

Hodnota celkom 
Hodnota voči 

spriazneným osobám 
Zo súdnych rozhodnutí 398 327 0 
Z poskytnutých záruk     
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov     
Zo zmluvy o podriadenom záväzku     
Z ručenia     
Iné podmienené záväzky     
 

 
 

 
IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV 

SPOLOČNOSTI 
 
Mzdy a odmeny orgánov spoločnosti :                                                                                                                 
 

Druh príjmu, výhody 

Hodnota  príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov                   

b c 

štatutárnych 
dozorný

ch iných 
štatutárn

ych 
dozornýc

h iných 
Časť 1 – 30.6.2012 Časť 1 – 30.6.2012 

a Časť 2 - 2011 Časť 2 - 2011 

Peňažné príjmy 
4 071 2 232 37 882 
15 492 4 464 100 804 

Nepeňažné príjmy 
            
            

Peňažné  preddavky 
            
            

Nepeňažné preddavky 
            
            

Poskytnuté úvery 
            
            

Poskytnuté záruky 
            
            

Iné 
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X. SPRIAZNENÉ OSOBY 
 
Informácie o ekonomických vzťahov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami : 
 
 

Spriaznená osoba  
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

30.6.2012 2011 
a b c d 

Finasist, a.s. 8 6 093 436 5 834 828 
Druhá strategická, a.s. 1 140 539 0 

2 228 612 139 200 
  8 2 198 380  2 128 380 
DAN Slovakia, s.r.o. 1 37 809 128 497 
  2 704 927 202 779 
  3 41  612 20 250 
Váhostav-SK 1 14 004 50 628 
  2 256 399 1 907 483 
Chemolak, a.s. 1 0 8 768 
        
 
 

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná 
jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

30.6.2012 2011 
a b c d 

Plastika-Machinery, s.r.o. 1 18 496 61 620 
  2 0 4 015 
  3 25 819 38 204 
  6 0 33 391 
  8 0 626 
Plastika Bohémia, s.r.o. 1 0 3 639 
  2 282 443 674 624 
  6 0 1 241 
Plastika Hungária, Kft. 1 29 269 121 180 
  2 172 179 651 139 
PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii 2 0 0 
        

 

 
Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé 
ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.  
 
 
 
XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 

ZÁVIERKA A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
- 
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XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
 
Informácie o zmenách vlastného imania : 
 

Položka vlastného imania 

30.6.2012 
Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia  Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 22 995 074       22 995 074 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0       0 
Zmena základného imania 0       0 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0       0 
Emisné ážio 0       0 
Ostatné kapitálové fondy 0       0 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 0       0 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -2 205 329     -2 205 329 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -1 012 329       -1 012 329 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 0       0 
Zákonný rezervný fond 0       0 
Nedeliteľný fond 0       0 
Štatutárne fondy a ostatné fondy 0       0 
Nerozdelený zisk minulých rokov 0       0 
Neuhradená strata minulých rokov -13 818 172   4 824 458    -18 642 630 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -4 824 458 4 824 458 -2 040 006   -2 040 006 
Vyplatené dividendy 0       0 
Ostatné položky vlastného imania 0       0 
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa 0       0 
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Položka vlastného imania 

2011 
Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia  Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 22 995 074       22 995 074 
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely         0 
Zmena základného imania         0 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie         0 
Emisné ážio         0 
Ostatné kapitálové fondy         0 
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov         0 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -1 576 114 629 215   -2 205 329 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -1 012 329       -1 012 329 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení         0 
Zákonný rezervný fond         0 
Nedeliteľný fond         0 
Štatutárne fondy a ostatné fondy         0 
Nerozdelený zisk minulých rokov         0 
Neuhradená strata minulých rokov -9 776 902 0 4 041 270   -13 818 172 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -4 008 076 4 008 076 4 824 459   -4 824 459 
Vyplatené dividendy         0 
Ostatné položky vlastného imania         0 
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa         0 
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XIII. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH 
 
Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou, je uvedený v Prílohe č. 1. 
 
 
 
 
 
 
Príloha : 
Prehľad peňažných tokov 



          
  Plastika, a.s.    Príloha č. 1   
          

Označenie 
položky 

Obsah položky 2012 2011 
  

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     

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

-2 040 000 -4 824 442 
  

A.1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až 
A.1.13.) 

1 099 689 7 352 460 
  

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku (+) 

1 216 254 2 063 805 
  

A.1.2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja 
(+) 

104 942 0 

  
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) -104 942 0   
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) -34 1 000   
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -118 877 85 066   

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-
) 

-214 290 4 525 566 
  

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) 0 0   
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 503 687 1 037 672   
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -11 -725   

A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)  

-67 -78 
  

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)  

905 1 506 
  

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, 
ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

-269 103 -99 069 

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa 
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 

-18 775 -262 283 

A.2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto 
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a 
krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, 
ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet 
A.2.1. až A.2.4.) 

384 558 -4 684 643 

  
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 6 341 -4 438 776   
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -173 063 -184 907   
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) 582 571 -4 393   

A.2.4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou 
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov (-/+) -31 291 -56 567   

  

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a 
výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach 
prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet ZS + A.1. + A.2.) 

-555 753 -2 156 625 
  

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností (+) 

11 725 
  

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do finančných činností (-) 

    
  

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

    
  

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

    
  

  
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + 
A.1. až A.6.) 

-555 742 -2 155 900 
  

          



A.7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných 
činností (-/+) 

    
  

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 
činnosť (+) 

    
  

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 
činnosť (-) 

    
  

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

-555 742 -2 155 900 
  

  Peňažné toky z investičnej činnosti     

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

    
  

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -3 320 -4 790 233   

B.3. 
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v 
iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré 
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 
na predaj alebo na obchodovanie (-) 

0 -755 608 

  
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)       
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 641 574 207 938   

B.6. 
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa 
považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na 
predaj alebo na obchodovanie (+) 

  0 

  

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

    
  

B.8 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku (+) 

    
  

B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou 
tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 

    

  

B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou 
tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 

    

  

B.11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností (+) 

    
  

B.12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do prevádzkových činností (+) 

    
  

B.13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za 
peňažné toky z finančnej činnosti (-) 

    
  

B.14. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za 
peňažné toky z finančnej činnosti (+) 

    
  

B.15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné 
začleniť do investičných činností (-) 

    
  

B.16. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 

    
  

B.17. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (-) 

    
  

B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)       
B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) -4 901 -18 997   

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až 
B.19.) 

633 353 -5 356 900 
  

  Peňažné toky z finančnej činnosti     
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) 0 0   
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)       

C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo 
fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) 

    
  

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)       



C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)       

C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a 
vlastných obchodných podielov (-) 

    
  

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou 
jednotkou (-) 

    
  

C.1.7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi 
účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou 
(-) 

    
  

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného 
imania (-) 

    
  

C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.) 

335 592 8 471 709 
  

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)       
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)       

C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo 
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

0 4 721 735 

  

C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla 
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré 
boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) 

0 -14 234 

  
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 335 592 8 039 850   
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 0 -4 275 642   

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

    
  

C.2.8. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných 
tokov (+) 

    

  

C.2.9. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a 
krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 
prehľadu peňažných tokov (-) 

    

  

C.3 Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do prevádzkových činností (-) 

-498 786 -1 018 675 
  

C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 

    
  

C.5. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 
investičnej činnosti (-) 

    
  

C.6. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 
investičnej činnosti (+) 

    
  

C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť 
do finančných činností (-) 

    
  

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť 
(+) 

    
  

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť (-) 

    
  

C. 
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) 

-163 195 7 453 034 
  

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

-85 584 -59 766 
  

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 
začiatku účtovného obdobia (+/-) 

228 314 229 524 
  

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 
konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových 
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-) 

142 730 169 758 

  



G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a 
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (+/-) 

-838 -1 428 
  

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 
na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely 
vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
(+/-) 

141 892 168 330 

  
          

  
 
   

  
  

  
  

  
  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



I N Z E R C I A Prada skončila 
v zisku  
Miláno – Zisk talianskeho mód-
neho domu Prada vzrástol v  pr-
vom polroku medziročne prib-
ližne o 60 percent. Dôvodom je
na jednej strane vysoký dopyt
po luxusných výrobkoch v Ázii
a na druhej nákupy zo strany
turistov v Európe. Spoločnosť
včera informovala, že čistý zisk
za prvých šesť mesiacov dosia-
hol 286 miliónov eur oproti 179
miliónom eur v prvom polroku
vlaňajška. Tržby sa zvýšili z 1,1
miliardy na 1,5 miliardy eur. Vý-
raznou mierou sa na zvýšení
tržieb podieľala Ázia, kde tie
medziročne vzrástli o 44 per-
cent. V Európe zaznamenala
Prada rast tržieb o tretinu, a to
aj napriek finančnej kríze. Dô-
vodom však neboli nákupy 
luxusného tovaru Európanmi,
ale rast počtu turistov zo zá-
moria. (tasr)

FIRMY & FINANCIE utorok  25. septembra 201214 firmy@ecopress.sk
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1,2911 (1,2980)
-0,0069

USD/EUR 0,7974 (0,8000)
-0,0027

GBP/EUR 24,9070 (24,8400)
0,0670

CZK/EUR PLN/EUR HUF/EUR4,1459 (4,1358)
0,0100

282,8250 (282,0100)
0,8150

Bratislava – Rekordné suchá v USA
a slabá úroda pšenice v Rusku po-
slali ceny potravín na celom svete
nahor. Skupina najväčších ekono-
mík sveta G20 sa preto obáva po-
travinovej krízy. Štáty tak musia
nájsť riešenie, ako zastaviť zdražo-
vanie a pomôcť najchudobnejším
krajinám, ktoré na drahé potraviny
doplácajú najviac. „Budeme disku-
tovať najmä o tom, aké sú  potreb-
né ďalšie kroky na zastavenie rastu
cien potravín,“ priblížil body roko-
vaní pred včerajšími stretnutím
skupiny G20 v Mexiku hlavný eko-
nóm mexického ministerstva fi-
nancií Miguel Messmacher pre
agentúru Reuters. 

Ceny obilnín na rekorde
Rekordné hranice v tomto roku ata-
kuje najmä kukurica, sója či pšeni-
ca. „Existujú riziká, že vo svete bu-
dú ceny potravín aj naďalej rásť
v dôsledku sucha a ekonomického
oslabenia. To by mohlo mať nega-
tívny vplyv na krajiny s obmedze-
nými finančnými zdrojmi,“ upo-
zornila vo svojom vyjadrení ešte
pred stretnutím mexická vláda. Si-
tuáciu vo svete sa snažia zachra-
ňovať už farmári v Južnej Amerike
a v Brazílii. Kvôli slabej úrode ob-
siali väčšiu plochu obilnín a olej-
nín. Produkcia sóje by tak dokonca
mohla v Argentíne a Brazílii stúp-
nuť až o tridsať percent. Podľa od-
borníkov však musia zasiahnuť aj
samotné štáty. „Vlády by len mali

podporovať voľný obchod medzi
jednotlivými štátmi. Tým mám na
mysli predovšetkým odstránenie
taríf a ciel,“ tvrdí Boris Tomčiak,
analytik spoločnosti Colosseum.
Do uzávierky neboli výsledky stret-
nutia známe. Okrem problémov

s drahými potravinami sa lídri G20
v Mexiku opäť venovali aj problé-
mom v eurozóne. 

V obchodoch si priplatíme
Drahé potraviny pritom trápia aj
samotných Slovákov. V obchodoch

si priplácame viac za múku, peká-
renské výrobky a pravdepodobne
pôjdu opäť nahor aj ceny mäsa.
„V súčasnom období prehodnocu-
jeme požiadavky našich obchod-
ných partnerov na úpravu cien
v oblasti hydiny a hydinových vý-

robkov a taktiež mäsových výrob-
kov,“ povedal pre HN predseda
Predstavenstva Coop Jednota Slo-
vensko Gabriel Csollár. Ako zdô-
vodnil, na vine sú najmä zvýšené
ceny nákupných surovín a rast
cien vstupov. „V prípade rastu spo-

trebiteľských cien budeme kopíro-
vať len zvýšenie nákupných cien
od dodávateľov,“ podotkol Csollár.

Podľa analytičky Poštovej ban-
ky Eva Sadovskej zdražovanie sa
pritom u nás ešte nekončí. „Kým
sme si počas prvého polroka 2012
priplácali v obchodoch za potravi-
ny a nealkoholické nápoje v prie-
mere do 4 percent, tak už  na jeseň
a počas zimy by nás mohli potravi-
ny vyjsť medziročne drahšie o 6 až
8 percent,“ odhaduje Sadovská.
Zdražieť môžu ešte výrobky z obil-
nín. 

Lacnejšie však môžu byť cukro-
vinky či káva. Na ceny potravín
u nás si však plánuje posvietiť Ce-
nová rada. Na najbližšom zasadnutí
bude rokovať o cenách hydiny
a mlieka. „Únia hydinárov Sloven-
ska v súvislosti so zvyšujúcou sa
cenou krmovín varuje, že pokiaľ
nezvýši nákupné ceny kurčiat, cho-
vatelia nenasadia ďalšie turnusy
výkrmu a prerušia chov hydiny. Je
to krízová situácia v cenotvorbe,“
potvrdila pre HN hovorkyňa Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR Magda Tóth Želez-
ňáková.

Svet sa obáva novej potravinovej krízy
Ceny poľnohospodárskych komodít stále rastú. Na zdražovanie v obchodoch doplácajú chudobné krajiny.

Martina Štefanková
martina.stefankova@ecopress.sk ©

hn

V najbližších mesiacoch si v obchodoch priplatíme aj za mäsové výrobky. Na vine je rast cien vstupov, ako aj zvýšené ceny nákupných surovín. Snímka: HN/Pavol Funtál

HN08093

Likvidátor Stredoslovenských kameňolomov a štrkopieskov, štátneho podniku „v likvidácii“, so sídlom: 
Orolská 3, 010 31 Žilina,  IČO: 00 015 474 vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zák.č. 111/90 Zb. v platnom 
znení verejné dražby na predaj nehnuteľného majetku:

• dražbu nehnuteľného majetku v k. ú. Horná Štubňa, zapísaného na LV č. 677 - parcely registra „C“:
- č. 1852/2, lesný pozemok o výmere 1 598 m2

- č. 2069/7, lesný pozemok o výmere 769 m2

Vyššie uvedené nehnuteľnosti sú vo výhradnom vlastníctve dražiteľa. Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú
ako celok v celkovej vyvolávacej cene 890,- EUR, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku.
Dražba sa bude konať dňa 10.10.2012 o 9.00 hod. na adrese Staré Grunty 61, 841 04 Bratislava.
Podmienkou účasti v dražbe je úhrada dražobnej zábezpeky vo výške 20% vyvolávacej ceny draženého 
majetku na účet vyhlasovateľa č.: 1000432/0200, pričom platba musí byť na účet pripísaná najneskôr 3 pra-
covné dni pred konaním dražby. Pri prevode je potrebné uviesť variabilný symbol: 123456;

• opakovanú dražbu nehnuteľného majetku v k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 3658 - parcela registra „C“:
- č. 4863/370 (nové označenie podľa GP č. 43/2012 - vznikla z pôvodnej parcely č. 4863/350), 
zastavané plochy o výmere 119 m2.
Vyššie uvedená nehnuteľnosť je vo výhradnom vlastníctve dražiteľa pričom jej súčasťou je aj stavba - plocha
parkoviska, ktorá sa prevádza spolu s parcelou č. 4863/370. Uvedená nehnuteľnosť sa predáva za zníženú
vyvolávaciu cenu 4.411,- EUR, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku. 
Dražba sa bude konať dňa 10.10.2012 o 9,15 hod. na adrese Staré Grunty 61, 841 04 Bratislava.
Podmienkou účasti v dražbe je úhrada dražobnej zábezpeky vo výške 20% vyvolávacej ceny draženého 
majetku na účet vyhlasovateľa č.: 1000432/0200, pričom platba musí byť na účet pripísaná najneskôr 3 pra-
covné dni pred konaním dražby. Pri prevode je potrebné uviesť variabilný symbol: 223456;

• opakovanú dražbu nehnuteľného majetku v k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 3658 - parcela registra „C“:
-  č. 4863/367 (nové označenie podľa GP č. 43/2012 - vznikla z pôvodnej parcely č. 4863/350), zastavané
plochy o výmere 188 m2.
Vyššie uvedená nehnuteľnosť je vo výhradnom vlastníctve dražiteľa pričom jej súčasťou je aj stavba - plocha
parkoviska, ktorá sa prevádza spolu s parcelou č. 4863/367.
Vyššie uvedená nehnuteľnosť je vo výhradnom vlastníctve dražiteľa. Uvedená nehnuteľnosť sa predáva za zníže-
nú vyvolávaciu cenu 7.001,- EUR, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku.
Dražba sa bude konať dňa 10.10.2012 o 9,30 hod. na adrese Staré Grunty 61, 841 04 Bratislava.
Podmienkou účasti v dražbe je úhrada dražobnej zábezpeky vo výške 20% vyvolávacej ceny draženého 
majetku na účet vyhlasovateľa č.: 1000432/0200, pričom platba musí byť na účet pripísaná najneskôr 3 pra-
covné dni pred konaním dražby. Pri prevode je potrebné uviesť variabilný symbol: 323456;
Dražby sa môže zúčastniť iba ten, kto splní stanovené podmienky. Cenu dosiahnutú v dražbe je vydražiteľ
povinný doplatiť do tridsať dní po dni konania dražby pod podmienkou prepadnutia zábezpeky a zrušenia
dražby. Bližšie informácie aj obhliadku možno dohodnúť u vykonávateľa dražby na tel.č.: 0907634895.

HN08087

Likvidátor Pozemných stavieb HSV Žilina, štátneho podniku "v likvidácii", so sídlom: Bytčická cesta 24, 011
34 Žilina,  IČO: 00 687 499 vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zák.č. 111/90 Zb. v platnom znení verejné draž-
by na predaj nehnuteľného majetku:

• opakovanú dražbu nehnuteľného majetku v k. ú. Bratislava - Staré mesto, zapísaného na LV č. 9230 - parcely
registra „C“:
-  č. 4274/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 (parcela vznikla na základe GP č. 82/2012
z pôvodnej parcely KN „E“ p.č. 4274/1, záhrady o výmere 28 m2),
- č. 22844/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 (parcela vznikla na základe GP č. 82/2012 
z pôvodnej parcely KN „E“ p.č. 4274/2, záhrady o výmere 117 m2),
- č. 21585/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 32 m2 (parcela vznikla na základe GP 
č. 82/2012 z pôvodnej parcely KN „E“ p.č. 4274/2, záhrady o výmere 117 m2),
- č. 21591/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 (parcela vznikla na základe GP č. 82/2012 
z pôvodných parciel KN „E“ p.č. 4274/2, záhrady o výmere 117 m2).
Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako celok a sú vo výhradnom vlastníctve dražiteľa. Uvedené 
nehnuteľnosti sa predávajú v celkovej zníženej vyvolávacej cene 40.951,- EUR., ktorá bola stanovená na zá-
klade znaleckého posudku.
Dražba sa bude konať dňa 10.10.2012 o 10.00 hod. na adrese Staré Grunty 61, 841 04 Bratislava.
Podmienkou účasti v dražbe je úhrada dražobnej zábezpeky vo výške 20% vyvolávacej ceny draženého 
majetku na účet vyhlasovateľa č.: 1258533060/8120, pričom platba musí byť na účet pripísaná najneskôr
3 pracovné dni pred konaním dražby. Pri prevode je potrebné uviesť variabilný symbol: 123456;

Dražby sa môže zúčastniť iba ten, kto splní stanovené podmienky. Cenu dosiahnutú v dražbe je vydražiteľ po-
vinný doplatiť do tridsať dní po dni konania dražby pod podmienkou prepadnutia zábezpeky a zrušenia dražby.
Bližšie informácie aj obhliadku možno dohodnúť u vykonávateľa dražby na tel.č.: 0907634895.

HN08088

Brusel – Eurozóna pripravuje
komplexný balík na pomoc štátom
zasiahnutým dlhovou krízou. Naj-
neskôr do novembra by sa mal do-
hodnúť spoločný program pre
Grécko, Španielsko a Cyprus, tvr-
dí nemecký denník Financial Ti-
mes Deutschland. Najväčšie sta-
rosti záchrancom spôsobuje nová
diera v gréckom rozpočte.

Grékom sa kráti čas
Podľa denníka, ktorý sa odvoláva
na zdroje z eurozóny, by nový
program mal obsahovať zmeny
v gréckom záchrannom balíku,
program pre Cyprus a druhý prog-
ram pre Španielsko. 

Komplexný program by sa po-
tom mal predložiť na schválenie

národným parlamentom. Predo-
všetkým v nemeckom parlamente
existuje tvrdý odpor voči ďalšej
pomoci Grécku. 

Politici preto chcú nový program
prezentovať ako komplexné rieše-
nie, ktoré by malo znamenať pre-
lom v doterajšom súboji s dlhovou
krízou, a utíšiť skeptikov tým, že
korekcia v krízou zasiahnutých
štátoch funguje a konkurencie-
schopnosť ich ekonomík rastie.

V skutočnosti mali zásadné 
rozhodnutia padnúť už v októbri.
Berlín však doteraz blokoval po-
kusy o to, aby sa rozhodlo na naj-
bližšom summite EÚ v polovici ok-
tóbra.

Grécku sa už kráti čas. Grécka
vládna koalícia sa ešte nedokáza-

la úplne dohodnúť na novom ús-
pornom balíku v hodnote 11,5 mi-
liardy eur, ktorý je podmienkou
zahraničných veriteľov pre po-
kračovanie finančnej pomoci.
Správa takzvanej Trojky, zloženej
z Európskej komisie, Európskej
centrálnej banky a Medzinárod-

ného menového fondu, hodnotia-
ca stav gréckych reforiem, nebu-
de hotová do najbližšieho stretnu-
tia ministrov financií eurozóny,
ktoré sa uskutoční 8. októbra.

Rozpočtová diera
K tomu treba pripočítať dieru vo
financovaní Grécka do roku 2014.
Grécky rozpočtový schodok je to-
tiž podľa mediálnych správ dvoj-
násobný v porovnaní s tým, čo sa
doteraz uvádzalo. 

Atény sú plne závislé od medzi-
národnej finančnej pomoci a po-
trebujú ďalšiu tranžu v hodnote
31,5 miliardy eur zo záchranného
úveru. Ak veritelia pomoc zasta-
via, Grécko sa dostane do platob-
nej neschopnosti. (tasr)

Berlín – Prípadné zvýšenie úve-
rovej kapacity trvalého eurovalu
prostredníctvom zapojenia sú-
kromných investorov bude musieť
schváliť nemecký parlament, uvied-
lo včera spolkové ministerstvo fi-
nancií. 

Ak sa krajiny eurozóny dohod-
nú na „pákovaní“ Európskeho me-
chanizmu pre stabilitu (EMS), sa-
mozrejme, bude do toho zapoje-
ný aj spolkový snem (Bundestag),
uviedol tajomník nemeckého mi-
nisterstva financií Steffen Kampe-
ter pre nemeckú tlačovú agentúru
DPA. 

Už cez víkend nemecký týžden-
ník Der Spiegel informoval, že líd-
ri krajín eurozóny rokujú o zvýše-
ní palebnej sily fondu z 500 mi-
liárd eur na dva bilióny eur. Tieto
správy sa nevyhli  kritike nemec-

kej ľavicovej opozície. „Hoci sa sa-
motná suma, ktorú požičiame, 
nezvýši, stúpne riziko,“ povedal
pre denník Pasauer Neue Presse
Carsten Schneidert, rozpočtový ex-
pert sociálnych demokratov. Opo-
zícia preto v prípade zvyšovania

eurovalu požaduje schválenie
týchto krokov aj v dolnej komore
nemeckého parlamentu. „Inak vlá-
da riskuje ďalšiu cestu do Karls-
ruhe na Ústavný súd,“ povedala
pre médiá podpredsedníčka po-
slaneckej frakcie ľavice Sarah Wa-
genknechtová. 

Jediným riešením, ako zvýšiť
fond, je podľa odborníkov pákový
efekt. Vklad krajiny by sa tak ne-
zvyšoval, no namiesto sto percent
by kryl napríklad 25 percent. Ne-
mecké ministerstvo financií už re-
agovalo, že v prípade zvýšenia su-
my by zostali ich záruky na maxi-
málne 190 miliárd eur. 

Vklad Slovenska by tiež nestú-
pol, ale rizikom je, že prídeme
o celých 5,76 miliardy eur, ktoré
sme sa do eurovalu zaviazali vlo-
žiť. (tasr, mš)

“Hoci sa samotná
suma, ktorú
požičiame, nezvýši,
stúpne riziko. 
Carsten Schneidert, 
Sociálni demokrati

11,5
miliardy eur je úsporný 
balík, na ktorom sa Atény
stále nedohodli 

Kríza. Do novembra by mal byť na stole spoločný program pre Grécko, Cyprus a Španielsko. 

Eurozóna má nový plán pre dlžníkov

Medziročný vývoj cien
komodít  (v %)

Pšenica 29,00
Sója 27,00
Repka olejná 17,00
Kukurica 16,00
Kakao -6,00

Zdroj: Analýza Poštovej banky

Financie. Berlín na zvýšenie kapacity fondu potrebuje súhlas parlamentu. 

Silnejší euroval je rizikový 


