POZNÁMKY
k riadnej účtovnej závierke k 30.6.2011

1.garantovaná a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
(a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
1. garantovaná a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
Spoločnosť 1. garantovaná a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola zaloţená zakladateľskou listinou zo dňa
10. augusta 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 10. augusta 1995 (Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vloţka číslo 893/B). Identifikačné číslo organizácie je 31
400 434.
(b) Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra:
-

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej ţivnosti,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ţivnosti v rozsahu voľnej
ţivnosti,
sprostredkovateľská činnosť,
faktoring a forfaiting,
reklama a propagácia,
vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných ţivností uvedených v prílohe č. 1
ţivnostenského zákona,
poradenská činnosť v oblasti obchodu a sluţieb v rozsahu voľnej ţivnosti,
prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných sluţieb,
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky

Spoločnosť sa v priebehu prvého polroka 2011 venovala prevaţne správe svojho investičného
portfólia cenných papierov a obchodných podielov.
(c) Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti k 30.6.2011 bol 1, z toho vedúci bol jeden
zamestnanec.
(d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti je k 30.6.2011 zostavená ako priebeţná účtovná závierka podľa
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 30. júna
2011.
(e) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31. decembru 2010 bola schválená Riadnym valným
zhromaţdením Spoločnosti dňa 29.6.2011.
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Predstavenstvo: Ing. Igor Rattaj – predseda
Ing. Aurel Zrubec – člen
Ing. Ondrej Kardoš – člen
Ing. Patrik Reisel – člen
Dozorná rada:

Ing. Štefan Kučmina – člen
Katarína Čajová – člen
PhDr. Jozef Duch – člen
Ing. Martina Kyjaci PhD. – člen
JUDr. Marián Valko – člen

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vţdy najmenej 2 členovia
predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vţdy predseda predstavenstva, a to tak, ţe k
obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v
predstavenstve a svoj podpis.
Základné imanie spoločnosti:

27 549 456 EUR (v plnej výške splatené)

Hodnota , druh, podoba a menovitá hodnota akcií:
Počet akcií: 7.023.476 – kmeňové akcie na doručiteľa, zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie
1EUR,
Počet akcií: 2.052.598 – kmeňové akcie na doručiteľa, zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie
10 EUR
Všetky akcie spoločnosti nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastnenia vyplývajúce,
v závislosti od menovitej hodnoty akcie.

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štruktúra akcionárov k 30.6.2011

v mil. EUR

v%

hlasovacie
práva
%

21,08
15,93
8,59
45,84
91,44

23,05
17,42
9,40
50,13
100,00

23,05
17,42
9,40
50,13
100,00

podiel na základom imaní
1. AHIMSA DEVELOPMENT LIMITED (Akropoleos, 59-61 Sawides center, 1st floor Nikózia, Cyprus)

2. Aphotica Investment Properties (Akropoleos, 59-61 Sawides 2012, Nikózia, Cyprus)

3. J&T Perspektiva sm.o.p.f J&T A.M. i.s.a.s. (Pobřeţní 14, Praha)
4. Ostatní drobní akcionári + vlastné akcie Spoločnosti

V tabuľke sú uvedení akcionári s podielom nad 5% na základnom imaní Spoločnosti. Údaj
o vlastných akciách Spoločnosti je uvedený v bode F, číslo 7 týchto poznámok.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť - konsolidovaná účtovná jednotka, je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky
spoločnosti AHIMSA DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61 Sawides center,
1st floor Nikózia, Cyprus (konsolidácie vyššieho stupňa). Samotná Spoločnosť konsolidovanú
účtovnú závierku zostavuje za svoje dcérske spoločnosti metódou účtovnej hodnoty. Konsolidované
účtovné závierky, ktoré zostavujú niektoré z týchto dcérskych spoločností (konsolidované účtovné
jednotky) sú prístupné v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky (Spoločnosti) na Lamačskej ceste 3
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v Bratislave. Registrový súd, ktorý vedie príslušný obchodný register, v ktorom sú uloţené tieto
konsolidované účtovné závierky sídli na Záhradníckej ulici č. 10, 812 44 Bratislava.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretrţitého trvania Spoločnosti (going
concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované.
2. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Predpokladaná doba pouţívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Softvér
drobný dlhodobý nehmotný majetok

predpokladaná
doba pouţívania
Rôzna
Rôzna

metóda
odpisovania
lineárna
lineárna

ročná odpisová
sadzba v %
podľa doby pouţitia
jednorazovo

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
pouţívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do pouţívania. Drobný dlhodobý hmotný
majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 EUR a niţšia, sa odpisuje
jednorazovo do nákladov. Pozemky sa neodpisujú. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
Predpokladaná doba pouţívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Stavby
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
drobný dlhodobý hmotný majetok

predpokladaná
doba pouţívania
20r.
4 aţ 12r.
4r.
rôzna

metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna

ročná odpisová
sadzba
1/20
1/4 aţ 1/12
1/4
jednorazovo

3) Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa pri obstaraní oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníţenie hodnoty cenných papierov a
podielov.
4) Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov
nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váţeným aritmetickým
priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o zníţenie hodnoty zásob.
5) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa zniţuje o pochybné a nevymoţiteľné
pohľadávky.
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6) Peňaţné prostriedky a ceniny
Peňaţné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníţenie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou poloţkou.
7) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodrţanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
8) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
9) Záväzky
Záväzky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, ţe suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
10) Odloţené dane
Odloţené dane (odloţená daňová pohľadávka a odloţený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) moţnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie moţnosť odpočítať
daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) moţnosti previesť nevyuţité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
11) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodrţanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
12) Leasing
Majetok prenajatý na základe finančného prenájmu (leasingu) vykazuje ako svoj majetok nájomca.
Tento účtuje o účtovných odpisoch a súčasne si uplatňuje daňové odpisy, nakoľko mu tento
majetok prináša ekonomické úţitky. Prenajímateľ má však k majetku vlastnícke právo ale majetok
eviduje len v podsúvahovej evidencii. V prípade operatívneho leasingu vykazuje majetok vo
svojom účtovníctve prenajímateľ.
13) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným
v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky platným ku dňu predchádzajúcemu účtovného
prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje a účtujú sa s vplyvom na
výsledok hospodárenia.
14) Zásady pre tvorbu opravných poloţiek
Opravné poloţky predstavujú premietnutie zásady opatrnosti do účtovníctva a do účtovných
informácií. Opravné poloţky sa tvoria k majetku, pri ktorom sa pri inventarizácií preukázalo, ţe
jeho ocenenie v účtovníctve je vyššie ako je jeho súčasná reálna (trhová) cena, avšak predpokladá
sa prechodnosť tejto tendencie. Ak sa preukáţe ich neopodstatnenosť, rozpustia sa v zmysle zákona
čiastočne alebo úplne. Účtovná jednotka vytvára opravné poloţky k majetku ako pohľadávkam po
lehote splatnosti, k pohľadávkam, pri ktorých je riziko ich návratnosti vo vzťahu k reálnemu stavu
majetku dlţníka veľmi vysoké alebo finančným investíciám so záporným vlastným imaním.
Opravné poloţky sú vytvárané tieţ k pohľadávkam v konkurznom konaní. Účtovná jednotka sa
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riadi metodikou internej smernice k opravným poloţkám a rezervám, v ktorej sú vyšpecifikované
jednotlivé pohľadávky, ku ktorým sa budú tvoriť opravné poloţky a ich percentuálne vyčíslenie.
Pri daňovom posudzovaní opravných poloţiek sa účtovná jednotka riadi Zákonom č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov, hlavne §20 (Rezervy a opravné poloţky)
15) Zmeny účtovných postupov
V priebehu prvého polroka 2011 nedošlo k ţiadnym zmenám účtovných postupov, k zmene
oceňovania, spôsobov odpisovania, usporiadania poloţiek účtovnej závierky a obsahového
vymedzenia poloţiek účtovnej závierky.
16) Spôsob účtovania prijatých preddavkov
Prijatý preddavok pred splnením dodávky od odberateľa účtovná jednotka zaúčtuje v na ťarchu
účtu 221 (beţné účty) súvsťaţne v prospech účtu 324 (prijaté preddavky). Následne na základe
vyhotoveného daňového dokladu na prijatý preddavok zaúčtuje výšku daňovej povinnosti DPH
v prospech účtu 343 (daň z pridanej hodnoty) v analytickom členení so súvsťaţným zápisom na
ťarchu účtu 378 (iné pohľadávky). Po splnení dodávky a jej vyúčtovaní odberateľovi sa prijatý
preddavok zúčtuje na ťarchu účtu 324 a v prospech účtu 311 (odberatelia) a zároveň sa zúčtuje
DPH odvedená do štátneho rozpočtu z prijatých preddavkov v prospech účtu 378 na ťarchu účtu
311.
17) Ostatné informácie
Dňom 1.1.2009 je v Slovenskej republike platná ako hlavná mena EUR (euro), ktorá nahradila
menu SKK (slovenskú korunu). Všetky hodnoty bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia v účtovnej závierke boli prepočítané z SKK na EUR konverzným kurzom v pomere 1EUR
= 30,1260 SKK.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý nehmotný majetok
Zoznam dlhodobého nehmotného majetku a jeho pohyb od 1.1.2011 do 30.6.2011 je uvedený
v nasledujúcich tabuľkách:
a) prírastky, úbytky a presuny majetku
Názov majetku
Softvér
SPOLU

Stav k
01.01.2011
/EUR/
61 028
61 028

0

0

0

Stav k
30.6.2011
/EUR/
61 028

0

0

0

61 028

Prírastky
/EUR/

Úbytky
/EUR/

Presuny
/EUR/

b) pohyb oprávok

Softvér

61 028

0

Stav oprávok k
30.6.2011
/EUR/
61 028

SPOLU

61 028

0

61 028

Názov majetku

Stav oprávok k
1.1.2011 /EUR/

Odpisy za rok
2011 /EUR/

c) pohyb opravných poloţiek
O opravných poloţkách k nehmotnému majetku účtovná jednotka v roku 2011 neúčtovala.
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d) pohyb zostatkových cien
Stav k 1.1.2011
/EUR/

Názov majetku

Stav k 30.6.2011
/EUR/

Softvér

0

0

SPOLU

0

0

e) Ostatné informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Vo vykazovanom období spoločnosť svoj dlhodobý nehmotný majetok nepoisťovala, nemala
naň zriadené ţiadne záloţné právo a nemala obmedzené právo s ním nakladať.
2. Dlhodobý hmotný majetok
Zoznam dlhodobého hmotného majetku a jeho pohyb vo vykazovanom období je uvedený
v nasledujúcich tabuľkách:
a) prírastky, úbytky a presuny majetku
Názov majetku

Stav k
1.1.2011
/EUR/

Prírastky
/EUR/

Úbytky
/EUR/

Stav k
30.6.2011
/EUR/

Presuny
/EUR/

Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Obstaranie dlhodob. hmot.majetku
Poskytnuté predd. na dl.hm.majetok

0
68 880
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
68 880
0
0
0
0

SPOLU

68 880

0

0

0

68 880

b) pohyb oprávok
Názov majetku

Stav oprávok k
1.1.2011 /EUR/

Vyradenie
majetku za
vykazované
obdobie /EUR/

Odpisy a zost.cena
za vykazované
obdobie /EUR/

Stav oprávok k
30.6.2011 /EUR/

Samostatné hnuteľné veci a súbory

67 590

0

553

68 143

SPOLU

67 590

0

553

68 143

c) pohyb opravných poloţiek
Stav OP k 1.1.2011
/EUR/

Tvorba OP za
vykazované
obdobie /EUR/

Rozpustenie OP
za vykazované
obdobie /EUR/

Stav OP k
30.6.2011 /EUR/

Stroje, prístroje a zariadenia

0

0

0

0

SPOLU

0

0

0

0

Názov majetku
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d) pohyb zostatkových cien
Stav k 1.1.2011
/EUR/

Názov majetku

Stav k 30.6.2011
/EUR/

Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Obstaranie dlhodob. hmot.majetku
Poskytnuté predd. na dl.hm.majetok

0
1 290
0
0
0
0

0
737
0
0
0
0

SPOLU

1 290

737

e) spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku
Spoločnosť nemá poistený dlhodobý hmotný majetok.
f) majetok na ktorý je zriadené záloţné právo
Spoločnosť nemala k 30.6.2011 na ţiadny svoj dlhodobý hmotný a nehmotný majetok zriadené
záloţné právo.
3. Dlhodobý finančný majetok
Výška vlastného imania a výsledku hospodárenia finančného majetku v podobe akcií podnikov je
teda vykázaná za obdobie k 30.6.2011 a k 31.12.2010 t.j. za účtovné obdobie roku 2010 a 1. polrok
2011 (viď v tabuľke):
a) štruktúra majetku vo vzťahu k výsledkom hospodárenia a vlastnému imaniu (v EUR)
Podiel na
ZI

Podiel na
hlas.
právach

%

%

100

100

Výsledok
hospodárenia
Mena

31.12.
2010

30.6.
2011

Vlastné imanie
31.12.
2010

30.6.
2011

Podielové CP a podiely
v ovládanej osobe (061)
G1 INVESTMENTS LIMITED,
Akropoleos, 59-61, Savvides
center, 1stfloor, Flat/Office 102,
Nicosia, Cyprus)

EUR

7 706

61 134

33 193 940

33 174 106

b) štruktúra majetku vo vzťahu k obstarávacím cenám, ich prírastkom, úbytkom a presunom
(v EUR)
Účtovný
stav majetku
k 1.1.2011
a) Podielové CP a podiely
osobe (061)

Prírastky vo
vykazov.
období

Úbytky vo
vykazov.
období

Presuny vo
vykazov.
období

Účtovný stav
majetku
k 30.6.2011
bez vplyvu
precenenia

19 834

-

33 174 106

-

-

37 240 318

v ovládanej

G1 INVESTMENTS LIMITED, Akropoleos,
59-61, Savvides center, 1stfloor, Flat/Office
33 193 940
102, Nicosia, P.C.2082, Cyprus

b) Ostatné pôţičky (067)
- z toho pôţičky pre spoločnosť 1.dôchodková,
a.s. (Nám. 1.mája 14, 811 06 Bratislava)

37 240 318

-
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c) štruktúra majetku vo vzťahu k tvorbe a rozpúšťaniu opravných poloţiek (EUR)
Stav OP
k 1.1.2011

Tvorba OP
vo vykaz.
období

Rozpustenie
OP vo vykaz.
období

Stav OP
k 30.6.2011

37 240 318

-

-

37 240 318

Ostatné pôţičky (067)
- z toho pôţičky poskytnuté
spoločnosti 1.dôchodková, a.s. (Nám.
1.mája 14, 811 06 Bratislava)

d) informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (v EUR)

Účtovný stav
k 1.1.2011

Stav po
precenení
k 30.6.2011

Vplyv na HV
((zniţuje zisk
(-), zvyšuje
zisk (+)) vo
vykaz.
období

33 193 940

33 174 106

0

Vplyv na VI
((zniţuje VI
(-), zvyšuje
VI (+)) vo
vykaz.
období

-19 834

Podielové CP a podiely
v ovládanej osobe (061)
G1 INVESTMENTS LIMITED,
Akropoleos, 59-61, Savvides center,
1stfloor, Flat/Office 102, Nicosia,
P.C.2082, Cyprus

Poznámky:
* Hodnotu investície v spoločnosti G1 INVESTMENTS LIMITED spoločnosť preceňovala
metódou vlastného imania podľa stavu vlastného imania dcérskej spoločnosti k 30.6.2011 smerom
nahor.
e) informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý uţíva účtovná jednotka na základe zmluvy o
výpoţičke
Vo vykazovanom období o takomto finančnom majetku Spoločnosť neúčtovala.
4. Zásoby
Spoločnosť k 30.6.2011 neeviduje materiál a tovar na sklade. K 31.12.2010 evidovala spoločnosť
materiál na sklade vo výške 36 € a to zostatok PHM v nádrţiach prenajatých automobilov.
V priebehu vykazovaného obdobia Spoločnosť neúčtovala o ţiadnych opravných poloţkách
k zásobám.
5. Pohľadávky
a) druhové členenie pohľadávok je uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
stav
k 1.1.2011
EUR
pohľadávky z obchodného
styku (311, 314, 315)
ostatné pohľadávky (066, 067,
312, 335, 341, 343, 345, 351,
378)

spolu

zvýšenie
stavu
EUR

zníţenie
stavu
EUR

odpísanie
pohľadávok
EUR

stav
k 30.6.2011
EUR

2 434 168

17 207

29 895

0

2 421 479

55 930 228
58 364 396

53 404
70 611

41 634
71 529

0
0

55 941 998
58 363 478

b) veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
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k 1.1.2011
EUR
44 229
58 320 167
58 364 396

pohľadávky v lehote splatnosti
pohľadávky po lehote splatnosti
spolu

k 30.6.2011
EUR
46 742
58 316 736
58 363 478

c) vývoj opravných poloţiek v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke (v EUR):
stav OP
k 1.1.2011
EUR
pohľadávky z obchodného
styku
ostatné pohľadávky
spolu

zníţenie OP
(pouţitie)
EUR

tvorba OP
(zvýšenie)
EUR

zrušenie OP
(rozpustenie)
EUR

stav OP
k 30.6.2011
EUR

1 888 015

0

0

0

1 888 015

18 666 008
20 554 023

0
0

0
0

0
0

18 666 008
20 554 023

Spoločnosť vo vykazovanom období neúčtovala o opravných poloţkách.
d) pohľadávky zabezpečené záloţným právom alebo inou formou zabezpečenia
Spoločnosť k 30.6.2011 vo svojom účtovníctve neeviduje ţiadne takéto pohľadávky.
e) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záloţné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať.
Spoločnosť k 30.6.2011 vo svojom účtovníctve neeviduje ţiadne takéto pohľadávky.
6. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v
bankách môţe spoločnosť voľne disponovať. Spoločnosť vedie k 30.6.2011 peniaze v hotovosti
v EUR a bankové účty v EUR.
7. Krátkodobý finančný majetok
a) významné zloţky krátkodobého finančného majetku v EUR.

a) Majetkové cenné papiere
na obchodovanie (251)
Akcie z I. vlny kupónovej
privatizácie *
a) Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely (252)
1.garantovaná, a.s.
SPOLU

Účtovný
stav
majetku
k 1.1.2011

Prírastky
vo vykaz.
období

Úbytky vo
vykaz.
období

Presuny vo
vykaz.
období

Účtovný stav
majetku
k 30.6.2011

3 193

0

0

0

3 193

0

0

0

1 035 045

0

0

0

1 035 045
1 038 238

1 038 238

Komentár:
* Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve cenné papiere - akcie z I. vlny kupónovej privatizácie
(akcie slovenských a českých podnikov), ktorých reálnu cenu pre dlhoročnú neobchodovateľnosť
na príslušných kapitálových trhoch nie je moţné určiť. Z toho dôvodu sú vedené v obstarávacích
cenách. Ich výška a význam predstavuje z pohľadu celkového krátkodobého a dlhodobého majetku
nevýznamnú poloţku. Na základe inventarizácie krátkodobých cenných papierov k 31.12.2009
(aktuálne výpisy od správcov cenných papierov, CDCP SR, SCP ČR Praha, disponovanie
listinnými CP) spoločnosť odpísala časť cenných papierov z dôvodu, ţe nebolo moţné tieto cenné
papiere riadne zinventarizovať, resp. sa časť z nich nenachádzala na týchto výpisoch z majetkových
účtov (spoločnosti sú v konkurze resp. boli vymazané z obchodného registra). V roku 2010
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10

spoločnosť precenila tieto cenné papiere kurzom k 31.12.2010. K 30.6.2011 spoločnosť tieto akcie
nepreceňovala.
b) vývoj opravných poloţiek v priebehu vykazovaného obdobia je zobrazený v nasledujúcej
tabuľke (EUR).

a) Majetkové cenné papiere na
obchodovanie (251)
Akcie z I. vlny kupónovej
privatizácie
a) Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely (252)
1.garantovaná, a.s.
SPOLU

Stav OP
k 1.1.2011

Tvorba OP
vo vykaz.
období

Rozpustenie
OP vo vykaz.
Období

Stav OP
k 30.6.2011

3 193

0

0

3 193

0

0

0

0

3 193

0

0

3 193

Spoločnosť eviduje opravné poloţky k zostatkovým cenám doposiaľ nepredaných akcií z I. vlny
kupónovej privatizácie, nakoľko ich reálnu cenu pre dlhoročnú neobchodovateľnosť na
príslušných kapitálových trhoch nebolo moţné určiť. V roku 2010 sa zvýšila opravná poloţka
o hodnotu kurzového rozdielu.
c) krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záloţné právo a majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Účtovná jednotka vo svojom účtovníctve neeviduje ţiadny krátkodobý finančný majetok, na
ktorý by bolo zriadené záloţné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s nim nakladať.
d) informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (v EUR).

Účtovný stav
k 1.1.2011

Stav po
precenení
k 30.6.2011

Vplyv na HV
((zniţuje zisk
(-), zvyšuje
zisk (+)) vo
vykaz.
Období

3 193

3 193

0

0

a) Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely (252)
1.garantovaná, a.s.

1 035 045

1 035 045

0

0

SPOLU

1 038 238

1 038 238

0

0

a) Majetkové cenné papiere na
obchodovanie (251)
Akcie z I. vlny kupónovej
privatizácie

Vplyv na VI
((zniţuje VI
(-), zvyšuje
VI (+)) vo
vykaz.
období

8. Časové rozlíšenie aktívne
k 31.12.2010
EUR
náklady budúcich období (381) – podm.pokuta EK /kartel/
ostatné náklady budúcich období (381)
príjmy budúcich období (385)
spolu

0
26 506
0
26 506

k 30.6.2011
EUR
2 100 000
11 441
0
2 111 441

Na účte 381 účtovala spoločnosť o podmienenej pokute 2,1 mil. EUR Európskej komisii
(podrobnejšie informácie viď bod S týchto poznámok).
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G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.
2. Rezervy
Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

zákonné rezervy
- na ND - mzdy
- na ND - odvody
- na audit indiv. a kons. zav.
- na uloţenie UZ do OV
ostatné rezervy
pokuta za kartel EK
úroky z pokuty za kartel EK
- spor WHIGHAM vs Solivary

stav
k 1.1.2011
v EUR
13 927 0
1 647
581
11 500
199
14 124 082
13 720 000
404 082
0
14 138 009

nevyfakturované dodávky
nevyfakt. dodávky
nevyfakturované dodávky spolu
rezervy a nev. dodávky spolu
mínus nevyf. dodávky spolu
rezervy, ktorých tvorba, pouţitie
a zrušenie sa účtuje ako náklad
alebo výnos

tvorba
v EUR
00
0
0
0
0
170 090
0
170 090
0
170 090

pouţitie
v EUR
11 500 0
0
0
11 500
0
0
0
0
0
11 500

zrušenie
v EUR
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

stav
k 30.6.2011
v EUR
2 427
1 647
581
0
199
14 294 172
13 720 000
574 172
0
14 296 599

29 653
29 653

0
0

29 653
29 653

0
0

0
0

14 167 662

170 090

41 153

0

14 296 599

-29 653

0

0

0

0

14 138 009

170 090

41 153

0

14 296 599

Ostatné rezervy
V roku 2009 Spoločnosť tvorila rezervu na pokutu z EK za kartelovú dohodu vo výške
13.720.000 EUR spolu s úrokmi z omeškania za rok 2009 vo výške 61.082 EUR, za rok 2010
úroky z omeškania vo výške 343 000 EUR a za 1. polrok 2011 úroky z omeškania vo výške
170 090 € (viď bod S, 11 týchto poznámok).
3. Záväzky (v EUR)
stav
k 1.1.2011
EUR
záväzky z obchodného styku
(321, 324, 325)
ostatné záväzky (331, 333,
336, 342, 343, 361, 366, 367,
379, 472, 473, 474)
spolu

27 389

3 306 527
3 333 916

zvýšenie
stavu
EUR
194 441

4 788 428 0
4 982 869

zníţenie
stavu
EUR

odpísanie
záväzkov
EUR

stav
k 30.6.2011
EUR

176 918

0

44 912

2 317 146
2 494 064

0
0

5 777 809
5 822 721
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Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke (v EUR):

záväzky po lehote splatnosti
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
spolu krátkodobé záväzky

k 31.12.2010
EUR
2 040 758
1 292 499
3 333 257

k 30.6.2011
EUR
2 035 162
3 786 814
5 821 976

659
0
659
3 333 916

745
0
745
5 822 721

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 aţ 5 rokov
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
spolu dlhodobé záväzky
SPOLU

4. Odloţený daňový záväzok resp. pohľadávka
Zmena odloţeného daňového záväzku resp. pohľadávky je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
EUR
stav k 31.12.2010
stav k 30.06.2011
zmena

0
0
0

Po komplexnom prehodnotení všetkých poloţiek majúcich potencionálny vplyv na tvorbu
odloţenej dane sa účtovná jednotka rozhodla o tvorbe odloţenej dane tak ako v roku 2010 aj v I.
polroku 2011 neúčtovať. Účtovná jednotka v prvom rade prehodnocovala tieto poloţky:
- rozdiely medzi daňovou a účtovnou cenou dlhodobého majetku výsledkom čoho bol
odloţený daňový záväzok,
- nákladové poloţky zmluvných pokút neuhradené do 30.06.2011 výsledok čoho bola
odloţená daňová pohľadávka,
- rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou pohľadávok (z tvorby opravných poloţiek)
výsledkom čoho bola odloţená daňová pohľadávka.
Spoločnosť nepredpokladá dosiahnutia takej výšky základu dane, od ktorej by v budúcnosti
mohla odpočítať takúto odloţenú daňovú pohľadávku, rozhodla sa o odloţenej dani neúčtovať.
Stav odloţenej dane k 30.06.2011 je teda nulový.
5. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej
tabuľke:
2010
EUR
stav k 1. januáru
tvorba na ťarchu nákladov
tvorba zo zisku
čerpanie
stav k 30.júnu 2011

2011
EUR
459
702
0
502
659

659
113
0
27
745

Účtovná jednotka čerpala vo vykazovanom období prostriedky zo sociálneho fondu len na
príspevky na stravovanie.
6. Vydané dlhopisy
Emisné podmienky pre Dlhopis l. garantovaná a.s., ISIN 4120003393 séria 01:
Dlhopis bol vydaný ako zaknihovaný cenný papier na doručiteľa v menovitej hodnote 1.000,Sk, ISIN SK 4120003393 séria 01. Cenný papier bol vydaný na základe verejnej ponuky.
Emisný kurz bol stanovený na 96% - 100% menovitej hodnoty dlhopisu, pričom pevná cena
bola stanovená v deň začiatku vydávania emisie dlhopisov. Emisný kurz bol určený tak, ţe
prvých 5 dní sa dlhopisy predávali v emisnom kurze a počnúc 6 dňom sa uţ predávali za cenu
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zvýšenú o alikvotný úrokový výnos (AUV) za obdobie od dátumu začiatku vydávania
dlhopisov, ku dňu ich predaja.
Na dlhopis bol vyhotovený Prospekt cenného papiera v súlade s §123 zákona č. 566/2001
o cenných papieroch a investičných sluţbách v znení neskorších predpisov a bol schválený
rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 007/2002/SPCP zo dňa 9.9.2002. Prospekt
cenného papiera je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
Na Dlhopis l. garantovaná a.s. bola podaná ţiadosť na obchodovanie na voľnom trhu Burzy
cenných papierov v Bratislave v roku 2002, pričom v tomto roku bolo aj kladne rozhodnuté
v tejto veci a súčasne sa začalo obchodovanie na burze.
Dlhopis bol úročený pevnou ročnou úrokovou sadzbou vo výške 8,75 % p. a. počas úročeného
obdobia, počítanou spôsobom 30/360.
Výnos dlhopisu bol vyplácaný jedenkrát ročne, k 23.9. príslušného roka výplaty výnosu.
Výplatu výnosov zabezpečuje emitent. Výnosy z dlhopisu sú zdaňované v zmysle platných
daňových predpisov, platných v čase ich vyplácania. Dlhopis je krytý majetkom spoločnosti.
V zmysle emisných podmienok Spoločnosť k 23.9.2007 (deň splatnosti) mala vyplatené
menovité hodnoty všetkých dlhopisov (spolu s adekvátnymi úrokovými výnosmi) tým
majiteľom, ktorý riadne a včas oznámili Spoločnosti všetky potrebné náleţitosti k výplate.
K dátumu zostavenia poznámok mala Spoločnosť vyrovnané všetky svoje splatné záväzky
z istín a úrokov z dlhopisov pri tých majiteľoch dlhopisov, ktorí si riadne splnili podmienky
nutné na vyplatenie týchto výnosov.
Výplata istín a výnosov z dlhopisov prebieha a bude prebiehať aj v najbliţších rokoch podľa
toho, ako si budú ich majitelia oznamovať Spoločnosti všetky potrebné náleţitosti k výplate.
K 30.6.2011 Spoločnosť evidovala záväzky z nevyplatených uţ splatných dlhopisov spolu
s úrokmi vo výške 2 009 679 EUR .
7. Bankové úvery
Vo vykazovanom období roku 2011 Spoločnosť nečerpala ani nesplácala ţiadne bankové úvery.
8. Časové rozlíšenie
Vo vykazovanom období Spoločnosť neúčtovala na ţiadnych účtoch časového rozlíšenia pasív.
K 30.6.2011 je stav výnosov budúcich období a výdavkov budúcich období nulový.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1. Trţby za vlastné výkony a tovar

trţby za predaj sluţieb (602)
spolu

k 30.6.2011
EUR
14 319
14 319

2. Iné výnosy z hospodárskej činnosti
k 30.6.2011
EUR
trţby z predaja dlhod. hmot. a nehmot. majetku (641)
trţby z predaja materiálu (642)
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (644)
ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (645)
výnosy z odpísaných pohľadávok (646)
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (648)

0
0
0
0
0
2 795

Vo vykazovanom období účtovala Spoločnosť o iných výnosoch z hospodárskej činnosti takto:
- na účte 648 o ostatných prevádzkových výnosov – výnos z exekučného konania
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3. Finančné výnosy
k 30.6.2011
EUR
trţby z predaja cenných papierov a podielov (661)
úroky (662)
kurzové zisky (663)
výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
ostatné finančné výnosy (668)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
spolu

0
8
0
0
0
0
8

Vo vykazovanom období účtovala Spoločnosť o finančných výnosoch hlavne na účte 662- bankové
kreditné úroky.

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
1. Náklady na spotrebované nákupy

spotreba materiálu (501)
spotreba energie (502)
spolu

k 30.6.2011
EUR
4 037
1 247
5 284

2. Náklady na sluţby
k 30.6.2011
EUR
opravy a udrţiavanie (511)
cestovné (512)
náklady na reprezentáciu (513)
ostatné sluţby (518)
spolu

14
0
22
138 005
138 041

Medzi najvýznamnejšie náklady ostatných sluţieb patrili hlavne tieto: náklady na právne sluţby
a právne poradenstvo, náklady na prenájom administratívnych priestorov, internet
a telekomunikačné poplatky, náklady na prenájom vozidiel a náklady na vedenie účtovníctva.
Náklady na audítorské sluţby za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
v prvom polroku 2011 sú vo výške 0 EUR. Právne sluţby boli vo výške 39 614 EUR.
3. Osobné náklady

mzdové náklady (521)
odmeny členom štatutárnych orgánov (523)
zákonné a sociálne zabezpečenie (524)
zákonné sociálne náklady (527)
spolu

k 30.6.2011
EUR
20 386
33 660
14 461
297
68 804

4. Dane a poplatky
k 30.6.2011
EUR
daň z motorových vozidiel (531)
daň z nehnuteľnosti (532)
ostatné dane a poplatky (538)
spolu

0
0
49
49
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5. Iné náklady na hospodársku činnosť
k 30.6.2011
EUR
zostatková cena dlhod. hmot. a nehmot. majetku (541)
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (544)
ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (545)
odpis pohľadávky (546)
tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek k pohľadávkam (547)
ostatné náklady na hospodársku činnosť (548)
manká a škody (549)
spolu

0
170 090
0
0
0
5 844
0
175 934

Vo vykazovanom období účtovala Spoločnosť o iných nákladoch na hospodársku činnosť takto:
- na účte 544 o úrokoch z omeškania plynúcich z pokuty od Európskej komisie za podozrenie na
kartelovú dohodu bývalej dcérskej spoločnosti Novácke chemické závody, a.s.
- na účte 548 spoločnosť účtovala najmä o neuplatnenej DPH
6. Odpisy a opravné poloţky k dlhodobému majetku
k 30.6.2011
EUR
odpisy dlhodobého HM a NH (551)
tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku (553)
spolu

553
0
553

7. Finančné náklady
k 30.6.2011
EUR
predané cenné papiere a podiely (561)
nákladové úroky (562)
kurzové straty (563)
tvorba a zúčtovanie OP k finančnému majetku (565)
ostatné finančné náklady (568)
manká a škody na fin. majetku (569)
spolu

0
61 951
3
0
98 684
0
160 638

Vo vykazovanom období účtovala Spoločnosť o finančných nákladoch hlavne na účte 568, kde
účtovala hlavne o nákladoch na uzatvorené poistenie za škodu spôsobenú členmi orgánov
spoločnosti. Na účte 562 účtovala o nákladových úrokoch z prijatej pôţičky od svojej dcérskej
spoločnosti G1 INVESTMENTS LIMITED a od spoločnosti RMS Mezzanine, a.s., organizačná
zloţka Slovensko, Dvořákovo nábreţie 10, 811 02 Bratislava.

Poznámky k riadnej účtovnej závierke spoločnosti 1.garantovaná a.s. k 30.6.2011
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J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
k 31.12.2010
základ
dane
EUR
výsledok hospodárenia pred
zdanením
z toho teoretická daň 19%
daňovo neuznané náklady
výnosy nepodliehajúce dani
odpočet daňovej straty

splatná daň
odloţená daň
celková vykázaná daň

daň
EUR

-1 770 395

k 30.6.2011
daň
%

základ
dane
EUR

daň
EUR

1 158 446

100,00 %
19,00 %
-12,43 %

-532 182

-336 375
220 105

27 124
0
-639 073

5 154
0
-111 117

-0,29 %
0,00 %
6,28 %

0

-111 117
0
-111 117

6,28 %
0,00 %
6,28 %

171 336

-360 846

daň
%

-101 115
32 554

100,00 %
19,00 %
-6,12 %

0
0
-68 561

0,00 %
0,00 %
12,88 %

-68 561
0
-68 561

12,88 %
0,00 %
12,88 %

Spoločnosť k 30.6.2011 vykázala daňovú stratu vo výške 532 182 EUR.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka sleduje skutočnosti, o ktorých neúčtuje v účtovných
knihách a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetkovoprávnej situácie účtovnej jednotky
a jej ekonomických zdrojov, ktoré môţe vyuţiť.
Spoločnosť eviduje na podsúvahe tieto pohľadávky:
a) na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 5.9.2006 medzi postupcom spoločnosťou
VITRUM, spol. s r.o. a postupníkom spoločnosťou 1. garantovaná a.s. postúpenú pohľadávku
voči spoločnosti 1. dôchodková a.s. v nominálnej hodnote 74.516 EUR,
b) na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej medzi Spoločnosťou a spoločnosťou
Koliba production  services, s.r.o. (Brečtanova 1, 833 14 Bratislava) zo dňa 20.12.2007
pohľadávku voči spoločnosti Štúdio Koliba, a.s. výške 185.576 EUR (rozdiel medzi
nominálnou hodnotou pohľadávky a odplatou za jej postúpenie).

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Prípadné ďalšie záväzky
Spoločnosť má nasledujúce prípadné ďalšie budúce práva, ktoré sa nesledujú v beţnom účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe:
Pohľadávky uvedené v bode K, písmeno a) a b).
Vzhľadom na to, ţe mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je
moţné kvantifikovať a zanikne aţ potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne
oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Poznámky k riadnej účtovnej závierke spoločnosti 1.garantovaná a.s. k 30.6.2011
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M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH
ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY
Hrubé príjmy členov štatutárneho a dozorného orgánu Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť
vo vykazovanom období boli vo výške 33 660 EUR (v predchádzajúcom kalendárnom roku boli
67 320 EUR). V priebehu vykazovaného obdobia rovnako ako v predchádzajúcom účtovnom
období členovia štatutárneho ani dozorného orgánu Spoločnosti nepoberali ţiadne nepeňaţné
príjmy.
Okrem vyššie uvedených príjmov, Spoločnosť vo vykazovanom období členom štatutárneho
a dozorného orgánu nevyplatila ţiadne iné peňaţné a nepeňaţné odmeny.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A
SPRIAZNENÝCH OSÔB
a) zoznam spriaznených osôb vo vykazovanom období (kapitálovo a personálne prepojené
osoby):
-

Štúdio Koliba, a.s. (Brečtanova 1, 833 14 Bratislava),
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov v konkurze (Košická 8, 080 32 Prešov),
G1 INVESTMENTS LIMITED, (Akropoleos, 59-61, Savvides center, 1stfloor, Flat/Office
102, Nicosia, P.C.2082, Cyprus),
Capital Industrial, a.s. (Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava),

Medzi osoby kapitálovo a personálne prepojené so Spoločnosťou sa zaraďujú i fyzické osoby,
ktoré boli a sú v obchodnom vzťahu so Spoločnosťou, pričom tieto zastávajú funkcie v štatutárnych
a kontrolných orgánoch vyššie uvedených obchodných spoločností.
b) spoločnosť evidovala k 30.6.2011 transakcie - saldo vzájomných pohľadávok a záväzkov so
spriaznenými osobami v nasledovnej výške (+ je pohľadávka, - je záväzok):
a ) a) transakcie s materským podnikom, sesterskými a dcérskymi podnikmi:
Capital Industrial, a.s. (Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava)
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov (Košická 8, 080 32 Prešov)
Štúdio Koliba, a.s. (Brečtanova 1, 833 14 Bratislava)
G1 INVESTMENTS LIMITED, Akropoleos, 59-61, Savvides center, 1stfloor,
Flat/Office 102, Nicosia, P.C.2082, Cyprus

K 30.6.2011 v
EUR
194 241
18.627.069
321.981
-3 156 834

b) transakcie so spoločnými podnikmi:
Spoločnosť nemá majetkové účasti v ţiadnom spoločnom podniku

0

c) transakcie s pridruţenými podnikmi:
Spoločnosť nemá majetkové účasti v ţiadnom pridruţenom podniku

Poznámky k riadnej účtovnej závierke spoločnosti 1.garantovaná a.s. k 30.6.2011
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O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ
a) Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia
stav
31.12.2010
EUR
Základné imanie
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Kapitálové fondy
Emisné áţio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond z kapitálových
vkladov
Oceň.rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov
Oceň.rozdiely z kapitálových účastín
Oceň.rozdiely z precen. pri splynutí a
rozdelení
Fondy zo zisku
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia za beţné účtovné
obdobie
Spolu

prírastky
EUR

úbytky
EUR

stav
30.6.2011
EUR

presuny
EUR

27 549 456
-1 035 045
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27 549 456
-1 035 045
0

9 958 176
0

0
0

0
0

0
0

9 958 176
0

8

0

0

0

8

-404 455

0

19 834

0

-424 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
-18 000 751

0
-1 770 395

0
0

0
0

0
-19 771 146

-1 770 395

-532 182

-1 770 395

0

-532 182

16 296 994

-2 302 577

-1 750 561

0

15 744 978

b) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Riadne valné zhromaţdenie dňa 29.6.2011 schválilo riadnu účtovnú závierku a dosiahnutý
hospodársky výsledok, a rozhodlo, ţe sa strata vo výške 1.770.395,22 EUR preúčtuje na
účet neuhradená strata minulých rokov.
c) Akcie a podiely na základom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na
základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv.
Viď tabuľka v časti C, Informácie o akcionároch účtovnej jednotky, štruktúra akcionárov
k 30.06.2011.
d) Zisk na akciu alebo podiel na vlastnom imaní
Spoločnosť dosiahla v účtovnom období od 1.1.2011 do 30.06.2011 účtovnú stratu vo výške 532
182 EUR.
Ukazovateľ ziskovosti/stratovosti na jednu akciu je nasledovný:
- na 1 akciu v nominálnej hodnote 1 EUR predstavuje stratovosť výšku pribliţne 0,019 EUR
- na 1 akciu v nominálnej hodnote 10 EUR predstavuje stratovosť výšku pribliţne 0,19 EUR
Podiel na základnom imaní za vykazované obdobie na akciu je nasledovný:
- na akciu v nominálnej hodnote 1 EUR podiel vo výške 1 EUR
- na akciu v nominálnej hodnote 10 EUR podiel vo výške 10 EUR
Podiel na vlastnom imaní k 30.06.2011 na akciu je nasledovný:
- na akciu v nominálnej hodnote 1 EUR podiel vo výške pribliţne 0,57 EUR
- na akciu v nominálnej hodnote 10 EUR podiel vo výške 5,72 EUR
Poznámky k riadnej účtovnej závierke spoločnosti 1.garantovaná a.s. k 30.6.2011
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R. PREHĽAD PEŇAŢNÝCH TOKOV K 30. 6. 2011
(priama metóda vykazovania)
Viď príloha k poznámkam.
Peňaţné prostriedky
Peňaţnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňaţné hotovosti, ekvivalenty peňaţných
hotovostí, peňaţné prostriedky na beţných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku
účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaţe na prevod medzi beţným účtom a pokladnicou alebo medzi
dvoma bankovými účtami.
Peňaţné ekvivalenty
Peňaţnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je
zameniteľný za vopred známu sumu peňaţných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej
zmeny jeho hodnoty v najbliţších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uloţené najviac na
trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie
obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.

S. OSTATNÉ DÔLEŢITÉ SKUTOČNOSTI
VYKAZOVANÉHO OBDOBIA

KTORÉ

NASTALI

V PRIEBEHU

Dňa 22.7.2009 bolo do sídla spoločnosti doručená informácia, ţe Európska komisia prijala konečné
rozhodnutie vzťahujúce sa na jediné a opakované porušenia ustanovení článku 81 Zmluvy
o zaloţení Európskeho spoločenstva a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Porušovanie spočívalo v delení trhu, prideľovaní predajných kvót, zákazníkov, určovaní cien ako aj
vo výmene citlivých obchodných informácii, ktoré podľa záverov Komisie trvalo minimálne od
7.apríla 2004 do 16.januára 2007. Rozhodnutie Komisie bolo určené spolu 15 spoločnostiam
z Nemecka, Švédska, Rakúska, Slovinska a Slovenska.
Jedným z príjemcov tohto rozhodnutia bola aj spoločnosť 1.garantovaná a to aj napriek skutočnosti,
ţe jej zástupcovia sa kartelových stretnutí nikdy nezúčastňovali, dokonca o ich existencii nikdy
nemali ani ţiadnu vedomosť. Túto skutočnosť Komisia vo svojom vyšetrovaní nikdy nespochybnila
a ani sa nepokúšala tvrdiť opak. K obvineniu 1.garantovanej pristúpila Komisia aţ na základe tzv.
Zásady osobnej zodpovednosti. Pri uplatňovaní tejto zásady najprv Komisia určí subjekt, právnickú
osobu, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu, v tomto prípade teda Novácke chemické
závody (NCHZ). V tejto súvislosti Komisia vykonala 16.januára 2007 neohlásené vyšetrovania
priamo na mieste v závode v Novákoch. Následne v rámci uplatňovania uvedenej zásady Komisia
skúma, či subjekt, ktorý sa zúčastňoval na kartelových jednaniach náhodou nepatrí do skupiny
spoločností, v rámci ktorej nemá moţnosť určiť si svoje správanie na trhu samostatne. V takomto
prípade totiţ Komisia potom prisudzuje protiprávne konanie aj právnickej osobe, v tomto prípade
1.garantovanej, ktorá podľa názoru Komisie determinuje jej trhové správanie. V dôsledku toho bude
materská spoločnosť (1.garantovaná a.s.) zodpovedná spôsobom spoločne a nerozdielne za úhradu
pokuty, ktorá môţe byť uloţená spoločnosti, ktorá sa priamo podieľala na činnosti kartelu.
A k práve takémuto záveru sa dopracovala Komisia a to aj napriek tomu, ţe 1.garantovaná
informovala zástupcov Komisie o skutočnosti, ţe NCHZ bola schopná v uvedenom čase určovať
svoje trhové správanie samostatne. Odo dňa oficiálneho začatia vyšetrovania, ktorým bol 16.január
2007 dopytovala Komisia opakovane zástupcov spoločnosti 1.garantovaná s poţiadavkami
o poskytnutie relevantných informácii. Výsledkom vyšetrovania zástupcov Európskej komisie bolo
prijatie dokumentu tzv. Oznámenie námietok, ktoré je moţné vnímať ako obvinenie. Toto
Oznámenie námietok je určené len spoločnostiam, ktoré plánuje Komisia potrestať udelením pokuty
za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaţe. Oznámenie námietok bolo dňa 26. júna 2008
doručené do sídla 1.garantovanej a aţ týmto okamihom sa tak 1.garantovaná dozvedela, ţe aj ona je
podozrivá z účasti na kartelovej dohode.
Poznámky k riadnej účtovnej závierke spoločnosti 1.garantovaná a.s. k 30.6.2011
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Následne bolo dňa 2.októbra 2008 odoslané zástupcom Komisie vyjadrenie 1.garantovanej,
v ktorom sme podľa nášho názoru jasne preukázali, prečo by 1.garantovaná nemala byť obvinená po
boku NCHZ. Argumenty, ktoré sme v obhajobe uplatnili však Komisia pri prijímaní konečného
rozhodnutia odmietla uznať a k uhradeniu pokuty tak zaviazala 1.garantovanú spolu s NCHZ
spôsobom spoločne a nerozdielne. Ako uţ bolo uvedené, toto Rozhodnutie Komisie bolo do
Spoločnosti doručené 27.7.2009. Od tohto okamihu začala pre 1.garantovanú plynúť 3-mesačná
lehota na uhradenie udelenej pokuty, resp. jej časti, keďţe sme k jej uhradeniu boli zaviazaní spolu
s NCHZ spôsobom spoločne a nerozdielne, resp. lehota dvoch mesiacov a desiatich dní na podanie
ţaloby na preskúmanie príslušného Rozhodnutie Komisie.
Rozhodnutie Komisie o uloţení pokuty je preskúmateľné Súdom prvého stupňa so sídlom
v Luxemburgu. Môţe sa tak stať z viacerých dôvodov, ako napríklad ak došlo zo strany Komisie
k porušeniu právnych predpisov – čo podľa nášho názoru a podľa názoru nášho právneho zástupcu
v prípade 1.garantovanej aj oprávnene tvrdíme.
Súd prvého stupňa je orgánom EÚ, ktorý okrem iného dohliada na zákonnosť právnych aktov
ostatných orgánov EÚ, vrátane rozhodnutí Komisie. Súd prvého stupňa môţe pokutu potvrdiť,
zrušiť, zníţiť ale dokonca aj zvýšiť. Konanie o preskúmaní rozhodnutia Komisie pred Súdom
prvého stupňa sa začína na návrh dotknutej strany, teda 1.garantovanej. 1.garantovaná podala návrh
na preskúmanie rozhodnutia Komisie dňa 2.októbra 2009 prostredníctvom svojho právneho
zástupcu, ktorým je spoločnosť White & Case. Popri návrhu na preskúmanie rozhodnutia Komisie
je moţné podať aj samotný návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie, nakoľko samotné
podanie ţaloby na Súde prvého stupňa nemá samo o sebe odkladný účinok. O návrhu na odklad
výkonu rozhodnutia Komisie rozhoduje skráteným konaním predseda Súdu prvého stupňa. Odklad
výkonu je moţné udeliť, ak navrhovateľ preukáţe, ţe návrh vo veci samej je prijateľný a odklad
výkonu je naliehavý z dôvodu vzniku neodstrániteľnej škody v prípade úspechu v ďalšom konaní.
Ţalobu na dosiahnutie odkladu vykonateľnosti rozhodnutia podala 1.garantovaná 13.9.2009.
Dňa 3.3.2011 vydal predsedu súdu prvého stupňa v Luxemburgu rozhodnutie, ktorým súhlasil
s návrhom 1.garantovanej na odklad výkonu rozhodnutia Európskej Komisie. Rozhodnutie súdu je
síce podmienené a vyţaduje si od 1.garanotvanej okrem iného úhradu vo výške 2,1 mil. EUR, na
druhej strane je však pozitívnym signálom, nakoľko ide vôbec o prvé udelenie odkladu výkonu
rozhodnutia súčasným predsedom súdu. Odklad je povolený do 11.júla 2012, resp. do prijatia
rozhodnutia súdu v hlavnej veci.
Pokiaľ sa však vrátime k podstate porušeniu hospodárskej súťaţe a k výške udelených sankcií je
moţné konštatovať, ţe celý doterajší proces je pomerne prekvapujúci vo viacerých ohľadoch. Pre
príklad je moţné uviesť, ţe 1.garantovaná sa kartelových stretnutí nezúčastňovala vôbec a o ich
existencii dokonca nemala ani ţiadnu vedomosť. Napriek tomu však pokuta pre spoločnosť 1.
garantovaná a spoločnosť NCHZ je najvyššia zo všetkých adresátov Uloţenie najvyššej pokuty
spomedzi všetkých účastníkov kartelu je podľa nášho názoru neprimerané okrem iného aj vzhľadom
na nízku osobnú angaţovanosť predstaviteľov spoločnosti NCHZ v kartelových dohodách
a absolútnu neangaţovanosť zástupcov 1.garantovanej.
Záverom tejto správy nie je moţné opomenúť skutočnosť, ţe na spoločnosť Novácke chemické
závody uţ bol z podnetu predstavenstva spoločnosti dňa 8.októbra 2009 vyhlásený konkurz
a miestne príslušný Okresný súd v Trenčíne ustanovil konkurzného správcu a vyzval veriteľov
závodu, aby si do konkurzného konania prihlásili svoje pohľadávky. Hrozba plnenia celej udelenej
pokuty tak prechádza v plnom zmysle na 1.garantovanú.
Do súdneho sporu sa na obranu 1.garantovanej snaţili zapojiť aj jej akcionári prostredníctvom
intervencie, teda ţiadosti o pristúpenie ku konaniu, ich poţiadavka však bola sudcom zamietnutá.
1.garantovaná aj naďalej spochybňuje, okrem iných vecí, svoju zodpovednosť za existenciu
a činnosť kartelu ako aj metodológiu, ktorú Európska Komisia pouţila pri výpočte udelenej pokuty.
Tieto otázky však budú predmetom aţ hlavného pojednávania, ktoré nebolo doposiaľ vytýčené.
Na základe vyššie uvedeného ako aj na základe zásady opatrnosti Spoločnosť k 31.12.2011 účtuje
o rezerve na túto pokutu vo výške 70% z hodnoty udelenej pokuty 19.600.000 EUR (ako celkového
objemu vyrúbenej pokuty) teda vo výške 13.720.000 EUR spolu s úrokom z omeškania od
splatnosti pokuty (t.j. od 27.10.2009) do konca účtovného obdobia (t.j. do 30.06.2011) vo výške
574.172,60 EUR.
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