
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 2013 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2013 do: 30.6.2013

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:

Predmet podnikania:

Časť 1.- Identifikácia emitenta

1.1.1991

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

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 

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

27.8.2013

Nitra 5

Plastika, a.s.

Novozámocká 222

949 05

macala@plastika.sk

Časť 2. Účtovná závierka

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

7 019 620

6530550

akciová spoločnosť

www.plastika.sk

6530782



alebo

nie

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)

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

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 30.6.2013

zodpovedné osoby emitenta vyhlasujú, že polročná správa nebola overená audítorom.

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

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)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

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

Poznámky 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)

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.

  --

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

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)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda                                               

BO: 30.6.  PO: 30.6.

CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    

BO: 30.6.  PO: 30.6.



Dátum auditu:  --

§ 35 ods. 3 zákona o burze

nie

Príloha č. 14 (P14Súvaha 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

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)

Spoločnosť neurobila takéto zmeny už k uzatvoreným obchodom.

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Za prvý polrok 2013 dosiahla spoločnosť Plastika, a.s. stratu vo výške -2 771 822 €. Pri medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie straty o 731 876 €.                               

Pridaná hodnota  medziročne poklesla z 460 931 € na 336 649 €. Celkové tržby vzrástli v I.polroku 2013 v porovnaní s I.polrokom 2013 o 3,9 %. K 30.6.2013 v  porovnaní k 

31.12.2012 neobežný majetok poklesol z 19 465 725 € na 18 469 851 €. Obežný majetok spoločnosti sa v porovnaní k 31.12.2012 zvýšil z 7 177 606 € na 7 183 016 €. Celkové záväzky 

spoločnosti k 30.6.2013 sa za 6 mesiacov zvýšili z 24 905 235 € na 26 922 265 173 €. 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  pokles stavebnej výroby v I.polroku 2013 na Slovensku a pretrvávajúci posun čerpania 

prostriedkov z Eurofondov na výstavbu kanalizácii.

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

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

Nákup v sledovanom období :  Plastika Hungária 44 tis.€, Plastika Machinery 7 tis.€, Druhá strategická 63 tis.€,DAN Slovakia 68 tis.€, Váhostav SK 62 tis.€                                                                                                                                                                                               

Predaj v sledovanom období : Plastika Bohemia 225 tis.€ , Plastika Hungária 143 tis.€, Plastika Machinery 5 tis.€, DAN Slovakia 110 tis.€, Váhostav SK 524 tis.€        

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. 

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

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
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ZAkladn6 fidaje k priebeZnej tidtovnej zivierke

UETOVNA zAvIERKA
INDIVIDUALNA

30.6.2013 (v celfch eur6ch)

lcO: 199,1,52761

Obchodn6 meno ( ndzov ridtovnej jednotky)

Plastika, a.s.

Privna forma
akciovi spolodnost'

Sidlo udtovnej jednotky, ulica a 6islo

Novoz6mockA222 ,

PSC

949 05

Smerov6 dislo telef6nu:

37

N6zov obce

Nitra'5

e islo telef6nu:

6530550

e islo faxu:

--

6530782

e-mail: lmacala@plastika.sk

Zostavend dia: Osoba zodpovednd za
vedenie [6tovnictva:

Osoba zodpovedn6 za
zostavenie [6tovnej zdvierky:

Z5stupca Statutdrneho
orgdnu fdtovnej jednotky

alebo fyzickej osoby, ktor5
je 0ctovnou jednotkou:,

29.7.2013

RN Dr. Gabriela TrubiniOVA
,t-i.*t I(l.t:
.. t/, t

lll,^rJtu ot
I

'lng.Milan Ma6dliSchvileni dia:

29.7.2013



Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Brutto Netto Netto

Korekcia

65 422 896 

39 508 413 

57 202 627 

38 732 776 

876 797 

876 797 

876 365 

876 365 

432 

432 

55 928 057 

37 590 326 

2 818 514 

13 725 265 

9 832 830 

38 503 453 

26 977 031 

860 974 

780 465 

19 851 

397 773 

265 653 

132 120 

265 653 

265 653 

7 958 653 

775 637 

2 592 680 

662 

643 155 

1.1.2013-30.6.2013
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2012-31.12.2012

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

027

028

029

030

25 914 483 26 912 418 

18 469 851 19 465 725 

0 225 

0 47 

0 

0 

0 178 

0 

18 337 731 19 417 725 

0 

0 

11 526 422 12 452 777 

0 0 

2 818 514 2 818 514 

3 892 435 3 934 726 

19 851 125 972 

0 0 

0 0 

80 509 85 736 

132 120 47 775 

0 0 

0 0 

132 120 47 775 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

7 183 016 7 177 606 

2 592 018 3 188 880 

0 0 

0 0 

643 155 891 952 

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



222 476 

1 193 093 

533 956 

662 

0 

0 

5 311 716 

774 975 

4 817 373 

730 241 

24 564 

469 779 

44 734 

54 257 

0 

25 058 

29 199 

261 616 

0 

261 616 

2. Čistá hodnota zákazky 040

261 616 

033

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

1 193 093 1 510 056 

0 

222 476 263 481 

0 0 

0 0 

533 294 523 391 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 536 741 3 809 585 

4 087 132 3 268 329 

0 

0 

0 

0 

425 045 407 392 

25 058 30 653 

24 564 133 864 

0 

54 257 179 141 

0 

29 199 148 020 

0 

261 616 269 087 

0 468 

0 
065

063

064

3. Výrobky

4. Zvieratá

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

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

269 087 

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 25 914 483 26 912 418 

A. Vlastné imanie 067 -4 618 272 -1 846 449 

A.I. Základné imanie súčet 068 7 019 620 7 019 620 

A.I.    1. Základné imanie 069 7 019 620 7 019 620 

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 -3 692 599 -3 692 598 

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 -2 680 270 -2 680 269 

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 -5 173 471 -496 806 

A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085

2. Neuhradená strata minulých rokov 086 -5 173 471 -496 806 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 -2 771 822 -4 676 665 

B. Záväzky 088 26 922 265 24 905 235 

B.I. Rezervy súčet 089 129 002 161 948 

B.I.    1. Rezervy zákonné dlhodobé 090

2. Rezervy zákonné krátkodobé 091 3 002 17 018 

3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 120 765 122 595 

4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 5 235 22 335 

B.II. Dlhodobé záväzky  súčet 094 3 752 586 

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 3 752 586 

10. Ostatné dlhodobé záväzky 104

11. Odložený daňový záväzok 105

B.III. Krátkodobé záväzky súčet 106 4 915 873 3 811 942 

B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 107 4 291 077 3 348 416 

2. Čistá hodnota zákazky 108

3. Nevyfakturované dodávky 109 4 666 9 361 

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 113 121 848 158 799 

8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 151 462 182 293 

9. Daňové záväzky a dotácie 115 317 522 109 878 

10. Ostatné záväzky 116 29 298 3 195 

B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117 8 045 276 8 022 288 

B.V. Bankové úvery 118 13 828 362 12 908 471 

B.V.  1. Bankové úvery dlhodobé 119 6 132 074 5 132 073 

2. Bežné bankové úvery 120 7 696 288 7 776 398 

C. Časové rozlíšenie  súčet 121 3 610 490 3 853 632 

C.  1. Výdavky budúcich období dlhodobé 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123 2 587 

3. Výnosy budúcich období dlhodobé 124 3 369 924 3 369 924 

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 240 566 481 121 

IČO: 00152781

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2012-31.12.2012

1.1.2013-30.6.2013

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

222 367 267 492 

1 224 371 1 315 049 

201 599 238 005 

1 139 029 1 161 146 

20 768 29 487 

85 342 153 903 

733 282 415 996 

3 972 568 3 841 192 

624 400 442 229 

3 924 703 3 639 717 

60 336 -76 817 

-357 968 -245 669 

48 546 50 584 

405 833 447 144 

711 868 432 576 

3 721 261 3 534 164 

625 789 358 788 

3 258 823 3 033 034 

86 079 73 788 

462 438 501 130 

42 182 12 907 

336 649 460 931 

212 730 218 962 

1 451 678 1 366 866 

140 847 154 893 

918 950 968 443 

1 437 1 438 

8 847 9 303 

53 619 56 809 

358 939 349 127 

16 826 5 822 

164 942 39 993 

23 449 25 820 

144 319 146 504 

173 344 199 847 

1 093 771 1 216 255 

2 985 12 191 

15 811 664 443 

465 185 

-3 909 376 565 

-26 719 1 681 

-8 744 5 946 

101 356 47 041 

340 261 559 498 

12 602 21 978 

208 670 116 970 

-249 349 -396 334 

-2 193 064 -1 544 234 

0 0 

0 0 

01

TextOznač.

1.1.2012-30.6.2012

Za obdobie od do: 1.1.2013-30.6.2013

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

1 462 940 

1 048 590 

11 100 

369 750 

predpoklad

1 282 600 

1 019 185 

7 528 510 

263 415 

8 012 490 

0 

18 280 

245 015 

119 780 

33 500 

141 965 

1 034 115 

0 

-417 330 

0 

6 161 170 

2 114 735 

-68 500 

552 480 

5 461 940 

699 230 



1 4 

-6 11 

109 921 72 557 

508 019 503 707 

-4 046 10 758 

-3 029 29 544 

12 148 6 841 

19 428 12 119 

30 837 858 

48 274 9 495 

-156 951 -69 494 

-578 756 -495 766 

-406 300 -465 828 

-2 771 820 -2 040 000 

1 0 

2 0 

1 

2 

-406 301 -465 828 

-2 771 822 -2 040 000 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-406 300 -465 828 

-2 771 820 -2 040 000 

-406 301 -465 828 

-2 771 822 -2 040 000 

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

0 

0 

0 

569 895 

-574 495 

4 600 

-991 825 

0 

-991 825 

0 

-991 825 

-991 825 

0 

0 



Z/S -2 771 820 -2 040 000 

A.1.
1 114 155 1 099 689 

A.1.1. 1 093 771 1 216 254 

A.1.2.
0 104 942 

A.1.3. 0 -104 942 

A.1.4. -1 829 -34 

A.1.5. -41 454 -118 877 

A.1.6. -250 613 -214 290 

A.1.7. 0 0 

A.1.8. 508 019 503 687 

A.1.9. 5 -11 

A.1.10.
-650 -67 

A.1.11.
241 905 

A.1.12. 0 -269 103 

A.1.13. -193 335 -18 775 

A.2.

1 192 303 384 558 

A.2.1. 718 411 6 341 

A.2.2. 1 103 930 -173 063 

A.2.3. -629 570 582 571 

A.2.4. -468   -31 291   

-465 362   -555 753   

A.3. -5 11 

A.4.

A.6.

-465 367 -555 742 

A.7.

A.8.

A.9.

-465 367 -555 742 

B.1.

B.2. -13 550 -3 320 

B.3. -84 345   

B.4.

B.5. 3 467 641 574 

B.6.

B.7.

Skutočnosť (v EUR)

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: 1.1.2012-30.6.2012

Za obdobie od do: 1.1.2013-30.6.2013



B.8.

B.9.

B.10.

B.11.

B.12.

B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

B.18.

B.19. -4 901 

B. -94 428 633 353 

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. 942 988 335 592 

C.2.1.

C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5. 1 022 988 335 592 

C.2.6. -80 000 

C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

C.3. -508 019 -498 786 

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.

C.8.

C.9.

C. 434 969 -163 194 

D. -124 826 -85 583 

E. 178 673 228 314 

F. 53 848 142 730 

G. 409 -838 

H. 54 257 141 892 

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 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 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 období do 30.06.2013 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.  

 
  
 
2. Zamestnanci 
 

Názov položky 2012 30.06.2013 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 275 235 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho: 

271 225 

Počet vedúcich zamestnancov 3 4 

 
 
 
3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
Táto účtovná závierka je priebežná individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka Plastiky, a. s. Bola 
zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 30. júna 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to 
zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.  
 
 
 
4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2012 
 
Účtovnú závierku spoločnosti Plastika, a. s. za rok 2012 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 
dňa 26. júna 2013.  
 
 
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. 1 599 500  22,79% 22,79% 0,00% 
FINASIST, a.s. 3 689 629 52,56% 52,56% 0,00% 
Ostatní s podielom do 5% 1 730 491 24,65% 24,65% 0,00% 
          
          
Spolu 7 019 620 100,00% 100,00% 0,00% 
 
 
 
V priebehu roka 2013 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov. 
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Tabuľka č. 2 

Spoločník, akcionár do dňa zmeny  
v štruktúre spoločníkov, akcionárov 

Výška podielu na 
základnom imaní Podiel na hlasovacích 

právach v % 

Iný 
podiel  
ako na 

ZI 
Spoločník, akcionár Dátum zmeny absolútne v % v % 

A B c d e F 
Prvá strategická, a.s. 26.11.2012 7 584 806 32,98% 32,98%   
FINASIST, a.s. 26.11.2012 7 204 304 31,33% 31,33%   
Ostatní s podielom do 5% 26.11.2012 8 205 964 35,69% 35,69%   
         
         
Spolu  22 995 074 100,00% 100,00%  
 
 
Členovia orgánov spoločnosti k 30. júnu 2013 :                  

 
Predstavenstvo : 
Predseda Ing. Roman Šustek  
Podpredseda Ing. Juraj Široký 
Člen JUDr. Vladimír Balaník 
Člen Ing. Dušan Nádaský od 16.07.2013 
Člen Ing. Loreta Harišová  
 
Dozorná rada : 
Člen Valéria Šindlerová od 20.06.2013 
Člen Ing. Jozef Šnegoň 
Člen Mgr. Juraj Široký od 16.07.2013 
 
Výkonné vedenie : 
Výkonný riaditeľ Ing. Dušan Nádaský od 01.03.2013 
Riaditeľ pre úsek obchodný Ing. Loreta Harišová od 10.09.2012 
Riaditeľ pre úsek finančný Ing. Milan Máčala od 01.02.2013 
Riaditeľ pre úsek výrobný   Ing. Ján Ratkovský od 01.12.2012 

 
6. 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 22,79 %-ný podiel na jej základom imaní. Spoločnosť Finasist  a.s., ktorá má 52,56 % 
podiel na základnom imaní zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.  
 
 



Plastika, a. s. 
Poznámky k účtovným výkazom 
k 30. júnu 2013  
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak) 

 

4 

 

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, od 15.2.2013 v konkurze 
 Plastika Bohémia, s.r.o., so sídlom v Kolíne 4 
 PLASTIKA-NITRA d.o.o v likvidácii, Chorvátsko 
 

V dcérskom podniku Plastika Hungária, s.r.o., má Plastika, a.s. väčšinový podiel na základnom imaní, a to vo 
výške 99,4%.    
 
Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločností, ktoré ich zostavujú. 
 
 
 
 
 

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 za obdobie 01.01.2013 až 30.06.2013 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.  

 

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.),  

 

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),  
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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 odchýliek 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, 

 
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 23 %, 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. 23 %, 
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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:                                                                                                         

 
Účtovné odpisy 
 

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 

 
 
Daňové odpisy 

Odpisová 

skupina 

Ročný odpis 

1 1/4 

2 1/6 

3 1/12 

4 1/20 

 
 
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa : 

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

rovnomerné počas celej doby odpisovania. 
- Pri formách, modeloch a šablónach zatriedených do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 

28.92.4,  ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5 
sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného 
počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov. 

 
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 predchádzajúcemu 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 období od 01.01.2013 do 30.06.2013 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 

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   27 851 96         27 947 

Úbytky               0 

Stav na konci účtovného obdobia 0 876 187 384 0 0 0 0 876 571 

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 28029 143 0 0 0 0 28172 

Stav na konci účtovného obdobia 0 178 47 0 0 0 0 225 

 
 
 
 
 



Plastika, a. s. 
Poznámky k účtovným výkazom 
k 30. júnu 2013  
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak) 

 

8 
 

Dlhodobý nehmotný majetok 

do 30.06.2013 

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                

Úbytky                

Presuny                

Stav na konci účtovného obdobia 0 876 365 431 0 0 0 0 876 796 

Oprávky 

Stav na začiatku účtovného obdobia 0 876 187 384 0 0 0 0 876 571 

Prírastky    178 47         225 

Úbytky                

Stav na konci účtovného obdobia 0 876 365 431 0 0 0 0 876796 

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 0 178 47 0 0 0 0 225 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
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 

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  0 184 208     822 31 246          2 476 218 752 

Úbytky 7 277 76 701 3 753 707     82 021 184 206 2 476 4 106 388 

Presuny                0 0 

Stav na konci účt. obdobia 2 818 514 13 611 753 38 756 795 0 0  890 396 125 972 0 56 203 430 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 9 385 467 27 623 464 0 0 818 143 0 0 37 827 074 

Prírastky   322 243 2 030 608     13 299     2 366 150 

Úbytky   58 517 3 350 054     26 782     3 435 353 

Stav na konci účt. obdobia 0 9 649 193 26 304 018 0 0 804 660 0 0 36 757 871 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0      139 186 0 0 0 0 0 0 139 186 

Prírastky                   0 

Úbytky      111 351               111 351 

Stav na konci účt. obdobia 0 27 834 0 0 0 0 0 0 27 834 

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 3 934 726 12 452 777 0 0 
 

85 736 125 972 0 
19 417 725 
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Dlhodobý hmotný majetok 

do 30.06.2013 

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 2 818 514 13 611 753 38 756 795 0 0 890 396 125 972 0 56 203 430 

Prírastky  119 671       13 550  133 221 

Úbytky  6 158 253 342     29 422 119 671  408 593 

Presuny                  

Stav na konci účt. obdobia 2 818 514 13 725 266 38 503 453 0 0 860 974 19 851 0 55 928 058 

Oprávky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 9 649 193 26 304 018 0 0 804 660 0 0 36 757 871 

Prírastky   157 702 926 685   9 627   1 094 014 

Úbytky   1 898 253 672   33 822   289 392 

Stav na konci účt. obdobia 0 9 804 997 26 977 031 0 0 780 465 0 0 37 562 493 

Opravné položky 

Stav na začiatku účt. obdobia 0 27 834 0 0 0 0 0 0 27 834 

Prírastky                 0 

Úbytky                 0 

Stav na konci účt. obdobia 0 27 834 0 0 0 0 0 0 27 834 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účt. obdobia 2 818 514 3 934 726 12 452 777 0 0 85 736 125 972 0 19 417 725 

Stav na konci účt. obdobia 2 818 514 3 892 435 11 526 422 0 0 80 509 19 851 0 18 337 731 
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Prírastky DHM : 
V období od 01.01.2013 do 30.06.2013 bola zaradená Trafostanica TS1-Nitra- juh v účtovnej hodnote 
119 670,96 €.  
 
Úbytky DHM : 
V období od 01.01.2013 do 30.06.2013 bol odpredaný kovový odpad v hodnote 12. 881,-- EUR, vyradený 
motor v hodnote 1 900,-- EUR a vyradené vysokozdvižné vozíky v hodnote 1.030,-- EUR. 
 
 

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 

Predmet poistenia Druh poistenia 
Poistná suma Názov a sídlo 

poisťovne 2012 30.06.2013 

Súbor osobných, resp. 
úžitkových motorových 
vozidiel 

Havarijné poistenie 
motorových vozidiel 

690 777,– EUR 581 319,– EUR Kooperatíva do 
31.12.12, od 
01.01.13 Allianz 

Budovy, stroje, 
zariadenia, elektronika, 
samostatné hnuteľné 
veci( materiál na sklade, 
NDV, výrobky a tovar na 
sklade, formy, stále 
náklady, ušlý zisk – 
prerušenie prevádzky 

Poistenie majetku pre 
prípad prerušenia 
prevádzky PO 
a podnikajúcich FO 

147 671 tis. EUR 91 485 tis. EUR Kooperatíva do 
31.12.12, od 
01.01.13 Allianz 
–Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

Zásoby, peniaze, ceniny, 
formy  

Krádež, vlámanie, 
lúpež, vandalizmus 

 425 719,- EUR  Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s. 

Stroje, strojné 
zariadenia, elektronika 

a elektronické zariadenia 

Poistenie strojov a 
elektroniky 

 23 027 tis.  EUR Allianz-Slovenská 
poisťovňa, a.s.  

 
 

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 30.06.2013 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 29 988 639,74 

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 

4 016 513,10 625 645,01 

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

1 557 126,20 883 139,49 

Hala 02 + pozemok 
Znal.posudok č. 16/2013 z 28.2.2013 

3 128 604,00 590 239,71 

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

4 754 092,53 733 234,70 

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

3 666 441,46 604 159,87 

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

894 921,73 452 108,03 

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

60 227,24 0 
 

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

11 513 904,00 9 026 224,– 
 

Spolu 29 591 830,26 12 914 750,81 
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Špecifikácia majetku, na ktorý je zriadené záložné právo pre SZRB : 
 
 

Názov Inventárne číslo ZC účtovná 

Vstrekovací lis ENGEL 5550/600 402595 
 

227 109,02 

Vstrekovací lis ARBURG PČ 697 
 

402258 0 

ARBURG 420 C P.C. 696 
 

402633 59 108,76 

401927 – CHLADIACI AGREGÁT 

 
302168 0 

Linka HOSOKAWA ALPINE technologie 
 

402377 4 565,38 

Vstrekovací lis ENGEL – Viktory 1350 
 

402593 106 026,32 

Spolu  396 809,48 

 
 
 

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 

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 550 435       0       550 435 

Úbytky 549 053               549 053 

Presuny         1        1 

Stav na konci účtovného obdobia 47 775 0 0 0 265 653 0 0 0 313 428 

Oprávky 

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       0 

Úbytky          1       1 

Stav na konci účtovného obdobia 0 0 0 0 265 653 0 0 0 265 653 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účtovného obdobia 46 393 0 0 0 0 0 0 0 46 393 

Stav na konci účtovného obdobia 47 775 0 0 0 0 0 0 0 47 775 
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Dlhodobý finančný majetok 

do 30.06.2013 

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 47 775 0 0 0 265 653 0 0 0 313 428 

Prírastky 84 345        84 345 

Úbytky          

Presuny                 0 

Stav na konci účtovného obdobia 132 120 0 0 0 265653 0 0 0 397 773 

Oprávky 

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 0 265 653 0 0 0 265 653 

Prírastky              

Úbytky              

Stav na konci účtovného obdobia     265 653    265 653 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku účtovného obdobia 47 775 0 0 0 0 0 0 0 47 775 

Stav na konci účtovného obdobia 132 120 0 0 0 0 0 0 0 132 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastika, a.s. nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok. 
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Hlavné prírastky v roku 2013 : 

- zvýšenie základného imania Plastiky Hungária, s.r.o.  kapitalizáciou pohľadávok v sume 25 mil. HUF, t.j. 83 345,48 EUR-5/2013 
Hlavné úbytky v roku 2013 : 

- zníženie základného imania Plastiky Hungária, s.r.o. o 35 mil. HUF.  
 
 

2.2. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 

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

30.6.2013 

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% konkurz konkurz 0 

Plastika Bohémia, s.r.o., Zengrova 131, 280 02 Kolín IV, CZ 100,00% 100,00%   0 

Plastika Hungária, s.r.o., Egerbocs utca 7/A, 1172 Budapest, HU 99,4% 99,4%   132 120 

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 

            

            

Dlhodobý finančný majetok spolu X x x x 132 120 

 
Účtovné hodnoty DFM zahŕňajú aj precenenie podielových cenných papierov dcérskych spoločností metódou vlastného imania. 
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Podiely dcérskych spoločností, ktorým sa nedarí dosahovať zisk a vlastné imanie kleslo pod základné imanie boli prepočítané metódou vlastného imania a znížené o podiel 
na strate. 
 
Výsledky hospodárenia za rok 2012 dcérskych spoločností Plastika Bohémia, s.r.o. a Plastika Hungária, s.r.o. sú auditované.   
 
 

2.3. Ostatný dlhodobý finančný majetok (r. 027 súvahy) 

 Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 
o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

    

Dlhodobé pôžičky 

Stav  

Zvýšenie hodnoty Zníženie hodnoty 

Vyradenie pôžičky 
z účtovníctva v účto

vnom období 

Stav  

na začiatku 
účtovného 

obdobia 

na konci 
účtovného 

obdobia 

a B c d e f 

Do splatnosti viac ako päť rokov 265 653    
 

  265 653 

Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov 
vrátane  265 653       265 653 

Do splatnosti  od jedného roka do troch 
rokov vrátane         0 

Do splatnosti do jedného roka vrátane         0 

Dlhodobé pôžičky spolu 265 653 0 0 0 265 653 

       
Spoločnosť Plastika, a.s. poskytla dlhodobú pôžičku dcérskej spoločnosti Plastika-Machinery, s.r.o. vo výške 265 653,-- v roku 2011. 
 
 

2.4. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (r. 025 súvahy) 

 
Plastika, a.s. nevlastnila v období do 30.06.2013 realizovateľné cenné papiere a podiely. 
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3. Zásoby (r. 031 súvahy)  
 
Informácie o opravných položkách k zásobám : 
 

Zásoby 

30.06.2013 

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 9 645  9 645 0 0 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 0   0 0 

Výrobky  23 064  23 064 0  0 

Zvieratá  0   0 0 

Tovar 661   0 661 

Nehnuteľnosť na predaj 0   0 0 

Poskytnuté preddavky na 
zásoby 0   0 0 

Zásoby spolu 33 370   0 661 

 
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 do 30.06.2013 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 1 727 049 

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať   

 
Záložné právo je zriadené na výrobky, ktorých hodnota k 30.06.2013 predstavuje čiastku 1 193 093,- EUR 
a taktiež na tovar v sume 533 956,- EUR. 
 
 

4. Pohľadávky (r. 038 a 047 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       2 824 707       1 992 666  4 817 373  

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 
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Daňové pohľadávky a dotácie     24 564      24 564 

Iné pohľadávky  469 779 469 779 

Krátkodobé pohľadávky spolu  2 849 271 2 462 445 5 311 716 

 
 

Pohľadávky podľa zostatkovej 

2012 30.06.13 doby splatnosti 

A b C 

Pohľadávky po lehote splatnosti 

2 324 022 2 462 445 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka 2 269 283 2 849 271 

Krátkodobé pohľadávky spolu 4 593 305 5 311 716 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok 
až päť rokov  0 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 
päť rokov  0 

Dlhodobé pohľadávky spolu  0 

                             
Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.  
 
 
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči spriazneným osobám : 
 

Dcérska spoločnosť 
30.6.2013 

2012 2011 

Plastika-Machinery, s.r.o. 22 131 25 448 10 487 

Plastika Bohémia, s.r.o. 602 371 554 969 688 893 

Plastika Hungária, s.r.o. 61 635 140 848 206 186 

PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii 115 791 115 791 115 791 

 
 

4.2. Opravné položky k pohľadávkam 
 
Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam : 
 

Pohľadávky 

30.6.2013 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
Zúčtovanie OP 

z dôvodu 
zániku 

opodstatneno
sti 

Zúčtovanie 
OP 

z dôvodu 
vyradenia 
majetku 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

z 
účtovníctva 

a b C d E F 

Pohľadávky z obchodného 
styku  706 949 23 531 238  730 242 

Pohľadávky voči dcérskej 
účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 0       0 

Ostatné pohľadávky v rámci 
kons. celku 0       0 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 0       0 

Iné pohľadávky 76 771   32 037    44 734 

Pohľadávky spolu 783 720 23 531 32 275  774 976 

 
 
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 %.  
 
Zníženie opravných položiek : 

- vymoženie pohľadávok v exekučnom konaní 
- odpis nedobytných pohľadávok 
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4.3. Zabezpečenie pohľadávok 
 
Plastika, a.s. má uzatvorenú zmluvu o poistení pohľadávok s Eximbankou od 22.10.2009. 
  
 

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 

30.06.2013 

Hodnota  
 predmetu 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia     

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo X 4 817 373 

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať X   

 
Špecifikácia záložného práva k pohľadávkam : 
Hodnota krátkodobých pohľadávok z obchodného styku k 30.06.2013 je 4 817 373,- EUR. Dlhodobé pohľadávky 
z obchodného styku spoločnosť k 30.06.2013 neeviduje. 
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5. Finančné účty  (r. 055 súvahy)  
 
Informácie o krátkodobom finančnom majetku : 
 

Názov položky 2012 30.06.2013 

Pokladnica, ceniny 30 653 25 058 

Bežné bankové účty 148 020 29 199 

Bankové účty termínované  0 

Peniaze na ceste  0 

Spolu 178 673 54 257 

 
 

Krátkodobý  finančný majetok 

30.06.2013 

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 468  468 0  

Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti       0 

Ostatné realizovateľné CP       0 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku       0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 468  468 0 

 
 
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 2012 30.06.2013 

Náklady budúcich období dlhodobé,  z toho:  0 0 

      

    

      

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 269 087 261 616 

NBO – poistenie 7 526 61 186 

NBO - zmenkové úroky 260 231 119 449 

NBO - náklady na IT - 3004  

NBO – ostatné 4 334 3 667 

NBO – predpis úrokov Privatbanka   -59 989 

NBO – dane, poplatky  137 303 

   

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 7,--  EUR 
a 217037 kusov akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10,-- EUR. Základné imanie spolu  
7 019 620,-- EUR je celé upísané a splatené. 
 

1.2. Hospodársky výsledok   za rok 2012 
Za rok 2012 spoločnosť vykázala stratu vo výške 4 676 664,54 EUR. 
 

Názov položky 2012 

Účtovná strata -4 676 665 

Vysporiadanie účtovnej straty 30.06.2013 

Zo zákonného rezervného fondu 0 

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Úhrada straty spoločníkmi 0 

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 4 676 665 

Iné  0 

Spolu  4 676 665 

          
Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položkách : 
 neuhradená  strata o 4 676 665 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení 

hospodárskeho výsledku za rok 2012. 
 

1.3. Hospodársky výsledok   k 30.06.2013 
 
K 30.06.2013 spoločnosť vykázala stratu vo výške 2 771 822,44 EUR. 
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2. Rezervy (r. 089 súvahy) 
 
Informácie o rezervách : 
 

Názov položky 

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 40 000 43 000 0 122 595 

Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky 82 595 0 0   82 595 

Rezerva na reklamácie 43 000 40 000 43 000   40 000 

          0 

Krátkodobé rezervy, z toho: 105 942 38 517 105 106 0 39 353 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 44 068             17 017          44 067   17 018 

Rezerva na audit, overenie spolu 12 000 21 500 12 000   21 500 

Vypustené emisie CO2 29 039  29 039   0 

Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále                   20 835  20 000   835 

           

 
 

Názov položky 

30.06.2013 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

A b c D E F 

Dlhodobé rezervy, z toho: 122 595  1 830 0 120 765 

Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky 82 595 0 0   82 595 

Rezerva na reklamácie 40 000 0 1 830   38 170 

          0 

Krátkodobé rezervy, z toho: 39 353  31 116  8 237 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky 17 018  14 016  3 002 

Rezerva na audit, overenie spolu 21 500  17 100  4 400 

Vypustené emisie CO2      

Rezerva na úroky z omešk., pokuty a penále 835    835 
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3. Záväzky (r. 094 a 107 súvahy)  
 
Informácie o záväzkoch : 
 

Názov položky 2012 30.06.2013 

Záväzky po lehote splatnosti 2 586 640 3 366 986 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 1 225 302 924 091 

Krátkodobé záväzky spolu 3 811 942 4 291 077 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 586 3 752 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov   

Dlhodobé záväzky spolu 586 3 752 

 
 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči spriazneným osobám : 
 

Dcérska spoločnosť 2012 30.06.2013 

Plastika-Machinery, s.r.o. 5641 576 

Plastika Bohémia, s.r.o. 60 58 

Plastika Hungária, Kft. 0 45 138 

PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii 0 0 

 
 
 
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu : 
 

Názov položky 2012 30.06.2013 

Začiatočný stav sociálneho fondu 1 868 586 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 18 169 8 953 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0 

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0 

Tvorba sociálneho fondu spolu 20 037 8 953 

Čerpanie sociálneho fondu  19 452 5 787 

Konečný zostatok sociálneho fondu 586 3 752 

 
 

4. Bankové úvery a výpomoci (r. 118 súvahy) 
 
Informácie o bankových úveroch a krátkodobých pôžičkách : 
 

Názov položky Mena Úrok 
Dátum 

splatnosti 
2012 30.06.2013 

p. a. 

v % 

A b c d E F 

Dlhodobé bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 4,429% 31.05.2018 5 132 073 5 132 073 

           

Krátkodobé bankové úvery 

EXIMBANKA SR - EU projekt EUR 4,429% 31.05.2018 990 522 910 523 

Privat banka, a.s. - prevádz.úver EUR 6,51% 31.1.2014 2 785 766 2 785 766 

Privat banka, a.s. – prevádz.úver EUR  7,00% 31.1.2014 2 000 000 2 000 000 

Privat banka, a.s. – prevádz.úver EUR 7,00% 30.9.2013 2 000 000 2 000 000 

Tatra banka - VISA karta EUR     110  

SZRB – prevádzkový úver EUR  4,593%   21.03.2018  1 000 000 
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Názov položky Mena Úrok 
Dátum 

splatnosti 
2012 30.06.2013 

p. a. 

v % 

A b c d E F 

Dlhodobé pôžičky  

            

            

Krátkodobé pôžičky  

Druhá strategická, a.s. Eur 4,00% 31.08.2013 820 656 820 656 

Druhá strategická, a.s. Eur 4,50% 1.11.2013 1 624 235  1 624 235 

Druhá strategická, a.s.  Eur   4,00 %  31.8.2013 31 141       31 141 

Druhá strategická, a.s. Eur 4,00 % 1.12.2013 149 251 149 251 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.14 1 347 744 1 347 744 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 31.8.2013 514 456 514 456 

Finasist, a.s. Eur 4,00% 31.8.2013 523 657 523 657 

Finasist, a.s. Eur 5,30 % 1.11.2013 2 298 326 2 298 326 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.7.2014 0 339 620 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2014 0 136 612 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 30.6.2013 311 113 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2013 103 683 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 30.6.2013 15 411 0 

Finasist, a.s. Eur 4,00 % 1.1.2013 27 674 0 

Chemolak, a.s. Eur 3,50 % 31.12.2013 150 963 155 600 

JUDr. Balaník Eur 0,00 % 6.4.2014 103 978 103 978 

Krátkodobé finančné výpomoci     8 022 288 8 045 276 

 
  
 
 

5. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy) 
 
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív 
 

Názov položky 2012 30.06.2013 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 

     

    

     

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 2 587 0 

Výdavky BO - bankové úroky 0 0 

Výdavky BO - ostatné 2 587 0 

    

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 3 369 924 3 369 924 

Výnosy BO - EU projekt 3 369 924 3 369 924 

     

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 481 121 240 566 

Výnosy BO - dotácia - EU projekt 481 121 240 566 

 
 
 
 

6. Deriváty 

 
K 30.06.2013 Plastika, a.s. nevyužívala služby v oblasti derivátov. 
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7. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
K 30.06.2013 Plastika, a.s. nemala majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
 
 
 
 
 
 

V. VÝNOSY 
 
 
Tržby – informácie o tržbách 
 

Oblasť odbytu 
Rúry Vstrekované výrobky 

Expandovaný 
polystyrén 

Fólie Ostatný predaj Služby 

2012 30.6.2013 2012 30.6.2013 2012 30.6.2013 2012 30.6.2013 2012 30.6.2013 2012 30.6.2013 

a B c d e f G h i J k l M 

Tuzemsko 4 017 784 2 220 947 436 188 569 738 8 887 612 447 641 413 690 48 098  323 243 142 353  

Česká republika 667 248 219 093 206 620 94 319     
 

857 839 345 330        

Ostatný export 682 173 336 094 1 678 486 442 907     422 590 363 991        

Spolu 5 367 205 2 776 134 2 321 294 1 106 964 8 887 612 1 728 070 1 123 011 48 098  323 243 142 353 

 
 
Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 
 

Názov položky 

30.6.13 2012 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 2012 30.6.2013 

A B C D E F 

Nedokončená výroba   
 222 476 263 481 326 561 0 398 228 a polotovary vlastnej výroby 

Výrobky 
  

 1 193 093 1 533 120    1 162 116         -1 129 890 -40 260 

Zvieratá       

Spolu 1 415 569   1 796 601 1 488 677 -1 129 890 357 968 

Manká a škody  x X 16 108 1 493 
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Reprezentačné 
 

x X 
 

2 689 1605  

Dary  x X 0   

Iné- tvorba a rozpustenie OP  x X 72 549  -8 745 

Zmena stavu vnútroorga-
nizačných zásob vo výkaze 
ziskov a strát 

 

x X  339 880 -357 968 
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Aktivácia 

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

Názov položky 
2012 

30.06.2013 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  898 257 405 834 

Aktivácia materiálu a tovaru 880 475 401 196 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 17 782 4 638 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku   

     

     

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 

 
634 760  240 608  

Zúčtovanie alikvótnej časti dotácie na EU projekt 481 122 240 556 

Pridelené emisné kvóty 91 275 0 

Alikvótna časť dotácie z recyklačného fondu na linku Starlinger 5 499 0 

Zúčtovanie dotácie na projekt Kovačica 49 916 0 

 Náhrada škôd od poisťovne 6 948    52  

   

   

Finančné výnosy, z toho: 98 691 -3 035  

Kurzové zisky, z toho: 42 333 -3 029 

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:    

Tržby z predaja cenných papierov a podielov  56 333 0 

Výnosové úroky 25 -6 

     

Mimoriadne výnosy, z toho: 0 0 

     

     

 
 
Informácie o čistom obrate 

 

Názov položky 
 
 

         2012 

 
 

30.06.2013 
 

Tržby za vlastné výrobky 6 789 388 3 782 350  

Tržby z predaja služieb 323 243 142 353  

Tržby za tovar 2 684 166 1 224 371  

Výnosy zo zákazky 0 0  

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0  

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 0 0  

Čistý obrat celkom 
9 796 797 

 5 149 074  
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VI. NÁKLADY 
 
Informácie o nákladoch 
 
 

Názov položky 
 

2012 
 

30.06.2013 

Náklady za poskytnuté služby, z toho:   r.10 VZS 1 020 728 462 438 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:  19 880 0 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  17 000 0 

súvisiace audítorské služby 0 0 

ostatné neaudítorské služby 2 880 0 

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 1 000 848 462 438 

Opravy a údržba 113 366 39 790 

Cestovné 54 829 21 467 

Náklady na reprezentáciu 2 689 1 605 

Cestná preprava 123 891 72 348 

Železničná preprava 56 650 22 336 

Telefóny, poštové služby 36 407 16 795 

Zneškodňovanie odpadov, upratovanie 6 989 3 438 

Certifikácie 13 240 84 

Strážna služba 97 988 52 326 

Prenájom 294 249 152 352 

Služby poradenské, právne, školenia 26 103 10 435 

Iné    174 447 69 462 

   

   

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho:    r.23 VZS 

 
240 221 208 670 

Zmluvné pokuty a penále 27 334 66 649 

Ostatné pokuty a penále 0 6 023 

Vypustené emisie CO2            498 0 

Manká a škody 16 108 1 493 

Poistenie majetku 174 287 53 473 

Poistenie pohľadávok 1 590 2 700 

Poistenie ostatné 18 754 12 442 

Ručiteľský záväzok 0 26 870 

Odpis postúpených pohľadávok 0 36 852 

Iné 1 650 2 168 

   

   

Finančné náklady, z toho: 1 158 275 575 721 

Kurzové straty 23 363 19 428 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 1 134 912 556 293 

Predané cenné papiere a podiely – predané emisné kvóty 91 275 0 

Tvorba a zúčtovanie OP k FM a finančným pohľadávkam 0 0 

Nákladové úroky 1 014 612 508 019 

Bankové poplatky 28 550 47 853 

Iné 475 421 

   

   

Mimoriadne náklady, z toho: 0 0  
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VII. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. Na výpočet odloženej dane 
bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 23 %.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 2012 30.06.2013 

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 3 208 181 0 

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 

2012 30.06.2013 

Základ dane Daň 
Daň 
v % Základ dane Daň 

Daň 
v % 

A B C D E F G 

Výsledok 
hospodárenia pre
d  zdanením, 
z toho: -4 676 651  x  X X 

teoretická daň  X 888 564 

1
9
  X     

Daňovo 
neuznané 
náklady 758 096 

 
  -144 038 3       

Výnosy 
nepodliehajúce 
dani - 704 285 

 
   133 814 -3       

Umorenie 
daňovej straty             

Spolu -4 622 840 878 339  19       

Splatná daň 
z príjmov X 14  0  X    

Odložená daň z 
príjmov X 0  0  X     

Celková daň 
z príjmov  x 14 0  x    
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VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 
 
Obmedzenie disponovania s majetkom : 
 

Názov položky 2012 30.06.2013 

Majetok v nájme (operatívny prenájom)     

Odpísané pohľadávky     

Pohľadávky z leasingu     

Záväzky z leasingu   

Iné položky - zriadené záložné právo na DHM, zásoby a pohľadávky 29 940 361 36 533 062 

 

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 
 
Potenciálne záväzky zo súdnych sporov: 
 

Súdny spor s Colnicou Nitra vo veci do vymerania 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 

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 

30.06.2013 

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 dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Časť 1 – 2012 Časť 1 - 2011 

a Časť 2 – 30.6.2013 Časť 2 - 2012 

Peňažné príjmy 

14 364 4 464        

6 615 2 232        

Nepeňažné príjmy 

            

            

Peňažné  preddavky             
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X. SPRIAZNENÉ OSOBY 
 
Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na 
základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom). 
 

Spriaznená osoba  
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

2012 30.06.2013 

a b c D 

Prvá strategická, a.s. 

 
 
 
 
     

FINASIST, a.s. 8  5 142 064     5 160 415  

 1 0 53 925 

DAN Slovakia s.r.o.  1 229 373 143 154 

 2 754 921 69 871 

 3 103 882 50 782 

Druhá strategická, a.s.  8 2 625 283 2 625 283  

 1 165 685 64 108 

 2 231 852 0 

bit-Studio Bratislava s.r.o. 1  2 554 83  

JUDr. Vladimír Balaník 8 103 978  103 978  

Grand Hotel Bellevue a.s. 1  67 

Váhostav – SK, a.s. 1 32 013 62 453 

 2 756 350 524 530 

Chemolak, a.s. 8 150 964 155 600 

 1 1 279 87 975 

  2 2 894  165 385  

 

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná 
jednotka 

Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

2012 30.06.2013 

a b c D 

Plastika-Machinery, s.r.o. 1 40 117 7 560 

  2   

  3 40 066 7 648 

  8   

Plastika Bohémia, s.r.o. 1 60 58 

  2 562 936 223 413 

  6 0  

Plastika Hungária, Kft. 1 44 425 36 404 

  2 336 030 143 976 

PLASTIKA-Nitra, d.o.o. v likvidácii   0 0 

        
 

   
 
Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. 

O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.  
 
          Kód      Druh obchodu 

1 kúpa 
2 predaj 
3 poskytnutie služby 
4 obchodné zastúpenie 
5 licencia 
6 transfer 
7 know-how 
8 úver, pôžička 
9 výpomoc 
10 záruka 
11 iný obchod 



Plastika, a. s. 
Poznámky k účtovným výkazom 
k 31. decembru 2012 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v EUR, ak nie je uvedené inak) 

 

 32 

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
 Nenastali žiadne významné skutočnosti. 
 
 

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
Prehľad zmien vlastného imania je uvedený v Prílohe č. 1. 
 
 

XIII.  PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH 
 
Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou, a je uvedený v Prílohe č. 2. 
 
 
Príloha : 
Prehľad zmien vlastného imania 
Prehľad peňažných tokov 
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Prehľad zmien vlastného imania 

 

Položka vlastného imania 

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 2 170 370   -18 145 824  7 019 620 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely          

Zmena základného imania          

Pohľadávky za upísané vlastné imanie          

Emisné ážio          

Ostatné kapitálové fondy          

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov         

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -2 205 329  474 940   -2 680 269 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -1 012 329     - 1 012 329 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení        

Zákonný rezervný fond        

Nedeliteľný fond        

Štatutárne fondy a ostatné fondy        

Nerozdelený zisk minulých rokov        

Neuhradená strata minulých rokov -13 818 172   13 321 366  - 496 806 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -4 824 459  4 676 665 
 

 4 824 459 - 4 676 665 

Vyplatené dividendy         

Ostatné položky vlastného imania          
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Tabuľka č. 2      

Položka vlastného imania 

30.06.2013 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  Prírastky Úbytky Presuny 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 7 019 620       7 019 620 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely         

Zmena základného imania         

Pohľadávky za upísané vlastné imanie         

Emisné ážio         

Ostatné kapitálové fondy         

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov         

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -2 680 269     -2 680 270 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín - 1 012 329     -1 012 329 

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení       

Zákonný rezervný fond       

Nedeliteľný fond       

Štatutárne fondy a ostatné fondy       

Nerozdelený zisk minulých rokov       

Neuhradená strata minulých rokov - 496 806    -4 676 665  - 5 173 471 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia - 4 676 665  2 771 822 4 676 665 - 2 771 822 

Vyplatené dividendy         

Ostatné položky vlastného imania         

 



Plastika, a.s. Príloha č. 2
 

Označenie 
položky

Obsah položky 2012 30.6.2013

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

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

-4 676 651 -2 771 820

A.1.

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

2 472 763 1 114 155

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

2 393 803 1 093 771

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 (+)

111 351 0

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) -111 351 0

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) -3 000 -1 829

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -54 728 -41 454

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

-615 910 -250 613

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) 0 0

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 1 014 612 508 019

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -25 5

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

-390 -650

A.1.11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a 
peňažným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 33 241A.1.11. peňažným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+) 

33 241

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

-235 972 0

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 (+/-)

-25 659 -193 335

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.)

1 382 071 1 192 304

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 3 664 647 718 411

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -1 852 787 1 103 931A.2.2.5. Zmena stavu ostatných záväzkov -237 646 26 103

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) -370 273 -629 570

A.2.4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s 
výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) -59 516 -468
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.)

-821 817 -465 361

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

25 -5



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.)

-821 792 -465 366

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.)

-821 792 -465 366

Peňažné toky z investičnej činnosti

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

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -31 247 -13 550

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 (-)

-550 435 -84 345

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 643 385 3 467

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 (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 

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 (-) -4 988

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

56 716 -94 428

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) 2 170 370

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 2 170 370

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.)

-445 200 942 988

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 (+)

C.2.4.

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

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 1 927 655 1 022 988

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) -2 372 855 -80 000

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 (-)

-1 009 624 -508 019

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.)

715 546 434 969

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

-49 530 -124 825

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

228 314 178 673

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

178 784 53 848

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

-111 409

H.

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

178 673 54 257
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Zverejnenie regulovanej informácie
Emitent Starland Holding a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 683
015 oznamuje, že Polročná finančná správa za I. polrok 2013 v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z.
o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a Pravidiel regulovaného voľného trhu
Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. je bezplatne sprístupnená v písomnej forme v sídle
spoločnosti a v elektronickej forme na internetovej stránke www.starlandholding.sk. Ide
o regulovanú informáciu v zmysle § 47 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných
papierov v znení neskorších predpisov a zverejňuje sa 27.08.2013.
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Sú as ou vydania sú odborné prílohy
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21. angiologický kongres 
a 6. kurz Central European 
Vascular Forum
19. – 22. JÚN 2013, TATRANSKÁ LOMNICA
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august 2013
VIII. ročník

Odborná téma
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a metabolizmus 
flavonoidov
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Anestéziológovia 
odchádzajú, hovorí 
MUDr. Katarína 
Galková

Vláda trvá na zavedení 
unitárneho systému 
– už teraz má však 
ro né meškanie 55

Za 
dôchodcov, ženy na 
materskej, deti a ne-
zamestnaných príde 

do zdravotníctva opä  menej 
pe azí. 

Minister f inancií Peter 
Kažimír predložil prvý ná-
vrh rozpo tu a zárove  už 
avizoval, že s kolegami vo 
vláde bude o om rokova  až 
do poslednej možnej chvíle 
– musí ušetri  ešte 700 mil. 
eur. Zdravotníkov však ne-
potešil, štát za svojich pois-
tencov zaplatí ešte menej ako 
platí teraz. 

Pritom práve dôchodco-
via sú pod a pois ovní naj-
nákladnejšou skupinou spo-
medzi poistencov. Do parla-
mentu by návrh rozpo tu mal 

prís  najneskôr do 15. októb-
ra.

Celkové príjmy v systéme 
verejného zdravotného po-
istenia ministerstvo financií 
predpokladá vo výške 4,26 
mld. eur, o je 3,02-percent-
ný rast oproti schválenému 
rozpo tu na tento rok, teda 
o 125 mil. eur. 

Platba za vyše 3,1 mil. pois-
tencov štátu sa však pod a ná-
vrhu znižuje, na jedného po-
istenca na mesiac má klesnú  
o 3,65 percenta oproti tomu-
to roku na 32,22 eur. Na po-
istnom by tak štát zaplatil 
v budúcom roku 1,21 mld. eur, 
o je medziro ne menej o 78 

mil. eur. 

  
E

D
IT

O
R

IA
L

akujeme

Tak ako vlani, aj tento rok 

sme nedo kavo akali, 

ktorých z vás odborné spo-

lo nosti, nemocnice, ale 

aj naši itatelia nominujú 

do TOP Lekárov. Tipovali 

sme, ko kí sa zapoja do 

hlasovania tento rok. Bude 

ich aspo  to ko ako vlani? 

Alebo viac? Kto dostane 

najviac hlasov? My to už 

vieme. Vieme, že do hla-

sovania sa vás zapojilo 

nieko konásobne viac ako 

vlani. A tiež vieme, kto zís-

kal najviac hlasov. V týchto 

d och robíme rozhovory 

s ví azmi. Vám ich predsta-

víme v septembri, kedy vy-

jde publikácia TOP lekári 

na Slovensku 2. Bez vás by 

však nevyšla. 

akujeme.

Katarína 

Lovasová
šéfredaktorka 

ZdN
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Zdravotnícke noviny

Štát dá za svojich menej
Za poistencov štátu príde do rozpo tu menej o 78 mil. eur.

ROZPO ET 2014

P. Kažimír predloží 
poslancom parlamentu 
návrh „zákona roka“ naj-
neskôr do 15. októbra .

Foto: Pavol Funtál

Novinka z R 

Nová technológia v lie be srdcového zlyhávania
Zatia  sa jej podrobilo nieko ko pacientov vo svete, v Prahe v Nemocnici na Homolce štyria.

K
ardiológovia z Nemocnice 
na Homolce v Prahe zavied-
li nedávno novú technoló-

giu v lie be srdcového zlyhania, 
tzv. bezdrôtovú stimuláciu srd-
covej komory. 

Túto metódu považuje ne-
mocnica pre pacienta za ove-
a bezpe nejšiu ako doteraj-

šie postupy. „Eliminuje vznik 
trombov i infekcie,“ uvádza 
nemocnica na svojej stránke. 
Ako nemocnica uvádza alej, 

zákrok podstúpili v Nemocnici 
na Homolce ako prví v Európe 
štyria pacienti. 

„Zlepšenie funkcie zlyhá-
vania srdca sa docieli zave-
dením mikroelektródy ve -
kej jeden krát štyri milimetre 
do vnútornej steny avej srd-
covej komory a implantáciou 
generátora ultrazvuku do me-
dzirebrového priestoru. Obe 
tieto asti spolu komunikujú 
bez spojenia vodi om. Práve v 

tom spo íva najvä šia výhoda 
novej technológie,“ píše sa na 
webe nemocnice. 

„Titanová mikroelektróda 
sama o sebe nie je na rozdiel od 
vodi ov zdrojom trombov ani 
infekcie, pacientovi teda hrozí 
ove a menej komplikácií“, vy-
svetlil primár Kardiologického 
oddelenia Nemocnice na 
Homolce prof. MUDr. Petr 
Neužil, CSc.

Pokra ovanie na strane 2

Pokra ovanie na strane 2

„Titanová 

mikroelektróda nie je 

zdrojom trombov ani 

infekcie, pacientovi 

teda hrozí ove a 

menej komplikácií.

P. Neužil

Spor

Union s nemocnicami rokuje

Až 
16 nemocníc v pôsob-
nosti rezortu zdra-
votníctva vypoveda-

lo v priebehu leta zmluvy zdra-
votnej pois ovni Union napriek 
tomu, že zmluvy platili do kon-
ca roka, resp. dlhšie. Union sa 
obrátila na protimonomoplný 
úrad, ktorý má preveri , i ne-
mocnice nezneužívajú postave-
nie na trhu.

Ako uviedla hovorky a pois-
ovne Judita Smatanová, „výpo-

vede mali takmer identický ob-
sah a neobsahovali žiadne kon-
krétne odôvodnenia“. 

Po as následných rokovaní 
sa objavili tri podmienky VšZP. 
„Prvá - poskytovate  musí pred-
loži  návrh cien za ukon ené 
hospitalizácie a špeciálne hra-
dené výkony od ostatných pois-
ovní, druhá podmienka bola, že 

nemocnica musí vyrokova  vyš-
šie alebo rovnaké ceny ako štát-
na pois ov a a tretia, že nesmie 
by  dohodnuté ustanovenie o 
degresívnej cene za ukon ené 
hospitalizácie v zmluvách os-
tatných pois ovní“, povedala J. 
Smatanová.

Pokra ovanie na strane 2
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Náš veľvyslanec
v Poľsku jazdí
prirýchlo
Bratislava – Slovenský veľvysla-
nec v Poľsku Vasil Grivna od
roku 2011 porušuje dopravné
predpisy. Tvrdia to portály tv-
noviny.sk a topky.sk odvolá-

vajúc sa na internetové vydanie
poľského denníka Gazeta Wy-
borcza. Na fotoradare veľvy-
slanca podľa portálov chytila
varšavská mestská stráž tento
rok len raz. Stalo sa to popo-
ludní 28. mája. „Ak by nebol
diplomat, dostal by pokutu 500
PLN (približne 118 eur),“ uvá-
dzajú tvnoviny.sk. Pred tromi
mesiacmi mohol podľa tvnovi-
ny.sk zase dostať pokutu až
tisíc PLN (približne 236 eur).
Zastavili ho policajti v meste
Alojzowie, Grivna tam mal vý-
razne prekročiť povolenú rých-
losť. Poľský denník uvádzal ne-
oficiálne tvrdenie nášho diplo-
mata, ktorý rýchlu jazdu
vysvetľoval „otrasným stavom
poľských ciest“. (TASR)

Polícia sa pri
vyšetrovaní
Gorily nepohla
Bratislava – Vyšetrovateľom
kauzy Gorila sa stále nepodari-
lo preukázať korupciu, teda za-
dovážiť také dôkazy, na základe
ktorých by bolo možné vzniesť
obvinenie voči konkrétnej oso-
be. Vo svojej v poradí tretej
správe to píše špeciálny proku-
rátor Dušan Kováčik. Jeho in-
formáciami sa bude dnes za-
oberať výbor pre obranu a bez-
pečnosť, plénum bude o Gorile
hovoriť v septembri. Kováčik
poslancov informuje, že od po-
dania poslednej správy (začia-
tok roka) bolo vypočutých pri-
bližne 40 osôb v postavení
svedka, boli vykonané analýzy
bankových účtov podozrivých
osôb, analýzy prepisov vystúpe-
ní poslancov NR SR k privatizá-
cii letiska a výberu poradcu in-
vestora a boli vyhodnotené vý-
sledky dožiadaní a spracované
a zaslané odpovede k právnej
pomoci z Rakúska. (TASR)

Dokončenie zo strany 1

„Vo vestníku verejného obstaráva-
nia je uvedená len predpokladaná
hodnota zákazky, takže to ne-
môžete takto počítať,“ reagovali
nám z tlačového oddelenia minis-
terstva. Vo vestníku je uvedená
predpokladaná suma od milióna
do dvoch miliónov eur za tri roky.
Pri prepočte na cenu za jeden obed
sme vychádzali z faktu, že ide o
200 zamestnancov a jeden rok má
250 pracovných dní.  

Tajomné firmy
Obedy má zabezpečovať externá
firma. Podklady k vyhlásenému

tendru si už vyzdvihlo päť záu-
jemcov. O ktoré ide, nám z dôvo-
du, že výberové konanie nebolo
ukončené, ministerstvo neposkyt-
lo. Nie je zatiaľ ani známe, koľko
si budú na tieto obedy doplácať
úradníci. Spravidla si totiž aj na
ostatných ministerstvách zamest-
nanci hradia asi tretinu sumy, kto-
rú na ne dá štát.  

Napríklad ministerstvo zdravot-
níctva, ktoré sídli neďaleko budovy
školstva, má na obedy pre zamest-
nancov tiež externého dodávateľa.
Ide o spoločnosť Sodexo, ktorá
stravovanie zabezpečuje v jedálni
ministerstva. „Cena obedov je 3,36
eura,“ potvrdila nám hovorkyňa
ministerstva zdravotníctva Zuzana

Čižmáriková. Z tejto sumy si jed-
no euro hradí zamestnanec. 

Nezvyčajný súťažný dialóg
Okrem ceny je na Čaplovičovom
nákupe stravovania nezvyčajná aj
forma verejného obstarávania. Mi-
nisterstvo zvolilo cestou súťažným
dialógom, nie verejnú súťaž. Zá-
kon ho však podľa odborníkov
umožňuje využívať iba pri zloži-
tých projektoch, keď je potrebné
nájsť najvhodnejší spôsob na uspo-
kojenie potrieb obstarávateľa. Ší-
pošovi sa postup ministerstva vô-
bec nepozdáva. „Podľa našich dát
od roku 2009 prebehlo takmer 140
tendrov na stravovanie, súťažný
dialóg sa nerobil ani raz.“ 

Na nevhodnú formu upozorňu-
je aj poslanec SDKÚ-DS Miroslav
Beblavý. Podľa neho umožňuje ob-
starávateľovi, že nemusí mať vo-
pred jasné a jednoznačné kritériá,
čo dáva priestor manipulácii v
prospech vopred vybranej firmy.
„Neviem si predstaviť situáciu, kde
zabezpečenie stravovania nie je
možné vyriešiť verejnou súťažou,“
dodal Beblavý. Ministerstvo tvrdí,
že to možné nie je, pretože nevedia
„vopred definovať spôsob poskyt-
nutia, obsah dodania a rozsah do-
dania obedov“. Obhajujú sa Zá-
konníkom práce.  „Zamestnávateľ
je povinný zabezpečovať pre za-
mestnancov vo všetkých zmenách
stravovanie zodpovedajúce zása-

dám správnej výživy priamo na
pracoviskách alebo v ich blízkos-
ti.“ 

V súťažných podkladoch, ktoré
vypracovalo ministerstvo, vidia od-
borníci diskriminačné podmienky.
Uchádzač totiž musí predložiť opis
a fotografie prenosových nádob
konkrétnej značky. „Uvedenie
značky prenosových nádob je pro-
tizákonné,“ povedal Šípoš. Podľa
ministerstva nejde o značku, ale
typ nádoby. Na motiváciu poten-
ciálnych dodávateľov chce minis-
terstvo využiť aj možnosť opcie, te-
da opätovného predĺženia zmluvy.
Firma, ktorá súťaž vyhrá, tak môže
dostať zákazku na viac rokov. 

Martina Tvardzíková Ruttkayová

Najdrahší obed v štáte chystá...

Čaplovičov rezort sa bráni, že suma za obedy nebude v konečnom dôsledku až taká vysoká. SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Nákup kvetov 
za tisíce eur
Rezort uzavrel zmluvu na nákup
kvetov a výzdoby za 9 900 eur 
s bratislavským kvetinárstvom
Orchidea. Vlani v decembri vy-
platil päť faktúr vo výške 
8 900 eur. Čaplovič nákup ob-
hajoval, vraj na dary a kvetino-
vú výzdobu šlo len štyritisíc eur,
za zvyšok peňazí sa nakúpili
kvety pre školy zamerané na
aranžérstvo. Na nákup poukázal
aj audit rezortu financií.

Fľaše drahého 
koňaku
Audit zistil, že na ministerstve
školstva nakúpili tiež drahý alko-
hol. Šlo o 76 fliaš exkluzívneho
koňaku. Za fľašu zaplatili 70
eur. Čaplovič dal aj tisíce za ví-
no. Fľaše vraj nakúpili ako re-
prezentačné dary. Audit nákup
označil za nehospodárny.

Prenájom luxusnej 
limuzíny
Ministerstvo si na pol roka pre-
najalo luxusnú limuzínu od spo-
ločnosti bývalého ministra hos-
podárstva Jirka Malchárka. Me-
sačne za ňu úradníci platili
okolo tritisíc eur. Po zverejnení
zmluvy denníkom SME Čaplovič
prenájom zrušil. Konečná suma
po 3,5 mesiaca trvajúcom náj-
me bola desaťtisíc eur.

Predražený 
internet pre školy
Vybrané školy dostali od minis-
terstva darček – internet za viac
ako 600 eur mesačne. Spoloč-
nosti Slovak Telekom má za dva
roky zaplatiť takmer pol milióna
eur. Pred kúpou tohto balíka
platilo ministerstvo za internet
mesačne len 400 eur. Školy sa
navyše sťažujú, že rýchlosť inter-
netu je veľmi nízka.

Národná sústava
kvalifikácií
Na zoznam zručností, ktoré by
mali ovládať murári, kaderníčky
a iné povolania, rezort napláno-
val 25 miliónov eur. Vypracovať
ho má Štátny inštitút odborného
vzdelávania. Čaplovičov pred-
chodca Eugen Jurzyca zverejnil,
že projekt nám boli českí kole-
govia ochotní poskytnúť zadar-
mo. Čaplovič však tvrdil, že
sústavu nie je možné len tak
jednoducho odkopírovať.

Posledné Čaplovičove problematické nákupy

Ako sa stravujú iné ministerstvá

Ministerstvo Forma Cena za stravovaciu
stravovania jednotku

zdravotníctva dodávateľ 3,36 eura
Sodexo

práce, soc. vecí a rodiny gastrolístky v hodnote 3,60 eura 
financií v jedálni, 2,79 eura

dodávateľ Slovgast
vnútra vo viacerých od 2,12 

svojich objektoch do 3,90 eura
obrany vo vojenskej 2,60 eura

kuchyni
zahraničných vecí v jedálni nie je fixná, závisí

od konkrétnej
dennej ponuky

spravodlivosti v jedálni, dodávateľ 3,80 eura
CBC Gastro services 

životného prostredia gastrolístky 3,80 eura
pôdohospodárstva v jedálni, 3,80 eura

dodávateľ Kajas
dopravy, výstavby gastrolístky v hodnote
a reg. rozvoja 3,50 eura
kultúry gastrolístky 3,30 eura
Úrad vlády v jedálni 3,20 eura

I N Z E R C I A


