Polročná finančná správa
vypracovaná spoločnosťou 1.garantovaná a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo 893/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „1.garantovaná“), v súlade s § 35 zákona č. 429/2002
Z.z. o burze cenných papierov za obdobie prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2016
V lehote od začiatku hospodárskeho roka 2016 až do predkladania tejto polročnej finančnej správy
nedošlo k žiadnym dôležitým udalostiam v rámci Spoločnosti, ktorých by akcionári Spoločnosti
nemali vedomosť a ktoré by mali vplyv, resp. potenciál mať zásadnejší vplyv na existenciu
a hospodárenie Spoločnosti.
Pokuta, udelená Spoločnosti zo strany Európskej komisie, bola uhradená v plnej výške dňa
17.12.2015 pričom prostredníctvom právneho zástupcu spoločnosť podala námietku z dôvodu
chybne vypočítaných úrokov. Aktuálne spoločnosť čaká na reakciu zo strany Európskej komisie
ktorá rozhodne o ďalšom postupovaní.
V prvom polroku roku 2016 nestala žiadna významná zmena týkajúca sa Spoločnosti .
Podľa predbežných hospodárskych výsledkov spoločnosti 1.garantovaná a.s. od 1.1.2016 do
30.6.2016 dátumu predloženia tejto Polročnej finančnej správy dosiahla Spoločnosť individuálny
účtovný výsledok z hospodárenia a to stratu vo výške 900 tis. EUR, na čom sa najvýraznejším
spôsobom podieľali nákladové úroky (až 647 tis. eur). Konsolidovane však dosiahla skupina
1.garantovaná zisk 460 tis. eur, čo sa premietlo do nárastu hodnoty vlastného imania
pripadajúceho na majiteľov vlastného imania materskej spoločnosti (1.garantovaná) na sumu
19.709.tis EUR .

Za prvých šesť mesiacov aktuálneho účtovného obdobia nedošlo k žiadnym obchodom so
spriaznenými osobami ani iným zmenám, ktoré by mali vplyv alebo nepriaznivý dopad na
finančné postavenie alebo činnosť emitenta. Na zostávajúcich šesť mesiacov preto nevidíme žiadne
riziká pre spoločnosti 1. garantovaná, okrem reakcie Európskej komisie na podanú námietku zo
strany spoločnosti.
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